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నె? (తీములకుగన్పించువన్తువు నకు నడుమ ,, 

సెత్ఫరంజ సము .9 

నెతరొ గాహ వ్ల 

నెతశబము 99 
ల 

చారి? నెత్రారః i 

నెతి కీయ స 1696 
నేతిపరి,శమ i 

నే,తోవమకలః 19 
a 

నేపాల దేశము (కింపురుష వర్ధము) క 

నేవీల్పు నగరము స 1698 

నబంత గొరిగించుకొమ్మంకు చె లంతా న 

నేమ్ జే... 
కథ. 

చేమిచకు డు , $ 

'నేమినాథుండు. ఖ్ 

జేశెడుతెటు.. ఎ 249 



న్యాసము 

నేలగురుగుడు చెట్టు 

నేలతప్పటచెటు 

చేల్యవేము 

చేవీబిల్సు 

నేషనల్ జెట్ 

నైక్జిహ్యగో తము 

నై కర్యి.గోత ము 

నైశమీగోరొము ల! 

నై కమిగోతగిము (ఉతథ్య ) 

నె కరి గొత్యము 

నై కౌయనిగోతరిము 

నగల గో తము 

నెగరియా లేక (బీటిషమఅప్పర్షినియా.__ 

చే జాముపభువు 

చు అంపర్చు 

నై శేట్సుగనులు 

నె తధాశ్నీ గోత్రము 

నై తుంద్య గోత్యము 

నైదర్ రెమ్ నార్ రీజన్ 

నై దాన్నీ గోతము 

న గతము 

నైన్ మైలద్స మేక్ ఎ మేన్ 

ఎనెమిళగ్ త్రము 

ఛై_మిశారణ్యము 

నె మిష్య గొత్యమ్టు 

చై._యాయికోశ్యా స్త్రమతము 

నై రథిగో తము 

నైలునదియందలి సడ్ ఆటంకము 

ఎని లునది (తొొల్లింటి చేరు సీలానది) 

పుట 

1690 

2700 

వష సము 
లీ 

వా శి తేషు గుణదోషవిచార ణాస్యాత్. 1708: 

నె.షకి గోత్రము 

నె. సర్షికాహోరము. 

నొప్పి 

నొవాఖోలీజిలా సు 

నొవేషన్ . 

. పుట 

క్ర 

39 

1705 
ఫలి. 

నోఖల్వంధాః. సహసిమవి పాంథా౭. 3 
నోటపుక్కిలించినతజి నీటంగల్లు గడబిడ- 3, 
నోటరీన్ 

నోటికదలికచూచి మాటలు గ౦హించు- 1706" 
47 

నోటిశఠింపులకు నొసలు అనుకూలించాలి _, 
నోటీస్ ఆఫ్ డిజానర్ 

నోడ్సు 

నోబెల్ మైజులు 

నోమినల్ ఎ కెంజి సనక 

నోమినలీజష్ Ce 

నో మోగాిఫీ 

నో మో లోజీ 

నోరమ్ 

నోర్క_శాఖ కతి] యులు 

పోసా పఏంప్రునకు బే కే! 

నోరుంకే తల కాస్తుంది 

నోరు ద్రవము 

నోరుమంచిడై శే డారు మంచఛిజే 

నోవాన్ అర్క పడవ 
నోవెల్సు 

నె టికల్ ఆల్మానక్ 

: న *నావీశ న్యాయము 

_ నౌవీయాపటణము Ee 
లు అ 

నాలి (కయ) 

నౌసరి (తొల్రింటినవరాష్ష్రము) వ వ 
న్యగోధగణము (మజ్జిచెటు) 
న్య గోధబీజన్యాయము 

ఎ9 

1708 

Pr 

33 



న్యగోధుండు ంం 

న్యాయములు (లేక న్యాయ్యములు) 

న్యాయ శొస్ర్రుపిథి కక 

నూక" బుస వాంలేము 

న్యూ జీలాండుడ్వీపములు 

న్యూటన్సు లాస్ ఆఫ్ మోషన్ 

న్యూటన్ ఎన హహ్ 

న్యూడమ్ పాక్షమ్ లేక పేక్ట 

న్యూఫాండ్డాండుద్వీపము 

న్యూమరికల్సు 

న్యూమిజ్ మటోలజీ 

న్యూరో ఫీజియాలో బీ 

ఏజన్సీలు 

పంకపమాళ నన్యాయము క 

పం క్షీ se పరిణామళూల 

పంగోడలాయనగోలగము 

పంగ(ంధన్యా యము 

పంచకందలు (వలను 

పంచకి ద్భయము 

పంచక న్య్భలు 

so 

పంచక రలు 

పంచకర్చాత దేశమూ 

పంచక ల్బవ్భత్ ములు. 

పంచక పహాయము 

పంచకూూళ్ శపూయమూ 

పంచకృత్యములు 

పంచకృష్లానదులు ౮42 

పంచమారములు 

పంచథ్నీరవృవములు 
పంచగంగలు 

పంచగణము 

పుట 

1709 

43 

1711 

వ్యాసము ఫుటు 

పంచగాని సమశితోప్తపి దేశము 1719 

పంచగారీచేశము-పాంఛోరా దేశము. ,) 

పంచజన లేశ పాంచజన్యగోతము a 

పంచజ్ఞానములు( జైనములే పంచజ్లానములు) js 
ర ర్ షా 3 

పంచతంతిములు i 

పంచతర్క-శర్మలు స 1720 

పంచతి కములు 19 

పంచతిధథులు 

క రాయులు (3౫) 19 

పంచతీర్థములు 

పంచశ్యాజ్య (వర్ణములు sa 17a} 

పంచతే(క్కు-లు (పట్టలు) 

పంచదశ యోగములు 

పంచదార (శర్క-రు 

పంచభారల (తీర్థము) మ 1722 

పంచ టేవతావృమేములు బ్లు ‘L728: 

పంచనదములు 

పంచనారాయణములు-బద రీనారాయణ-- 

పంచనింబలు 

పంచనియమములు 

పంచప లవములు 

పంచపవితు సరోవరములు .., 1724 

పంచపకులు 

పంచవాదినది 

పంచ పాశములు 

పంచవితరులు 

౦చవీ త్రములు (చెతికట్టు) ప 

పంచప్రయాగలు 

పంచపేతలు =. ల్లో 
జ 

సరావబటములు] (పంచబలా 

పంచ బాణములు 

పంచవీజములు 

క (ముత్ర శకులు 



వ్యాసము 

పంచబ్బహ్మమ ౦ తేములు 

పంచభద ములు 

పంచభ రలు 

పంచభూతములు 

పంచభ ఎంగ ములు 

పంచభ గనులు 

పంచమ హాలుజిలా 

పంచ మహాపాలేక ములు 

పంచ మహోశబములు 

పంచమాతలు 

పంచమార్ష ములు-గురుశిమ్య ధర్మము 

పంచముటిగంజి 

పంచముద లు *తెస 

పంచమూలములు 

పంచయజ ములు me 
ae 

పంచరుద )ములు 

పంచలకారములు 

పంచలవణములు (ఆప్పలు) 

పంచవకెరములు 

పంచవటములు 

పంచవటి 

పంచవల్క_లములు 660 

పంచవాద్యములు 

పంచవాయువులు-ఉప వాయువులు 

పంచవిధభ్ధక్రులు 

పంచ్చవెద్యశర్భలు 

పంచశ కప్పలు 

పంచశ్ఖుండు . 

గ 

పంచసస్యములు 

పంచ నాదాఖ్యములు( నాదాఖ్య పంచక మ్బ 
పంచసాయకములు 

పంచసార్ 

|} 

వ్యా సము 

ప 

ంచసుగంధచూర్లము 

-చసం జలు 

es మి 

రని 

రన్ 

ప్లా 
౦వాకీరి (అన్టవిధములు) 

రవాంగము ॥ 

పంచాంగములు చెడి వే నవ తములు- 

రని 

పం'చాచారములు 

పరవాచార్వ్యులు (లేక ఏరశేవనుత___ 

పంచానననది 

పంచాప్పర ్రర్థములు 

పంచామృతిములు 

పంచాయతనము 

పంచార్థవి వేకము- అర్గపంచశవి వేము 
పంచా రాముములు (మతములు) 

పంచాలవగోత్రము 

పంవావిశములు 

పంచా. స్త్రములు 

పంచోపనిషత్తులు 

పంజరచాలనన్యాయము 

పంజరము _క్రపషీన్యాయము 
పషపంజరమునుండి తవ్పీంచుకొనిపోయిన___ 1785 

పంజాబు బేనము 
99 

పంజాబునందలీ యెవు నదులు LT 

పంజికూర చెట్టు 

పంజిప్రురము 
రి 

పంటకాంపులు 

పంట'రెడు 
గ 

పండి తౌ రాధ్య త్రయము 

పండుగలు-పర్యతిథులు-వితది నములు స 

పండుగ లు-పర్వదినములు-వీతది నములు 1745 
పండుట-ఎండుట 

పందికి పన్నిరుగిండి యేల? ms 
పందిబురద మెచ్చు పన్నీరుమెచ్చునా? 

క్క 

1746 

1% 



వ్యాసము 

పందో ధ్యగోత ము 
448 

ప ఎ ర తాము పంథార్ఫూర్ పాండు ంగ్నె / 

పంవాొనది 

పతచ్చిద తిథులు 

పఠువాతము 

పత్నీ తీరము 

పతీ శ్రకునపరీత్ను 

పథ్నీశరీర మెగురుటకే యనుకూలము 

శశ్వరతేతిము, 

పములద్భ్వ మనుష్యులద్మ్వకన్న --- 

రని 

పయుల ఇెక్క-లనుండి(ఈంక)క లము 

పములు నీరు తాగను 

పమ్సకోపరోగము 

పగటికలహము పనికి చేటు, రాతి... 

ర్ గడపుచట్టు 

గడవుతీంగె చెటు 

గడము 

గడశీలకుల గో, తము 

ger ఇని 

రక 

పగలు-రాతీ 

పచ్చ 

'పచ్చపొడుచుట 

పచ్చాకు చెటు 446 

పజా్యాయనిక గోత్రము 

పటంగిరి వ సనో 

మ 
పటములందుండు డిగీగేతలు త్ 

వ్యాసము 

పటలగోతిము లేక పాటలగోతిము 

టిక్ర 

పటికపంచ దార పరిశ్రమ 

పట్రీరవా యురోగము 

పటుతయము (త్రిపటులు) 

పటూ త్రమము 

రీ 

అరం న్నే హల 0 పట్టణ విద్యమానే౭_వి గ్రామే రత్న. 

పట్టమట్ట సోవునాథశవ్ 

పట్టమెట్టసర స్వతీనోమయాజి॥ వి 
(A) A) 

డవలు es 

eX డాలు 

డిసెము పదిరోగాల పెట్టు 

పతంగి చెటు 

పతంజలీగోత్యము 

పతంజలిజ న్ననా నము 

es 

పతంజలిమ హరి 
యె 

పతేనత్యేరితేము 

పతనాంతాస్పముచ్చయాః 

ఏజ్ నక మరు జండా అత్ర- 
గ 

పతొళము (కయ 

పతాొకహా సము 
ml 

బాకా 0 అధ పతి ,కావిద్యాభ్యా సము 

పద గండీరరోగము 

CRT 

aa0 

పుట, 
1758 

Fr 
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వ్యాసము 

పదార్థము లేక వస్తువు-ప దేశము 

వామ (వస్తుతే త్రము) 

నడా నురగ (తను 

పదిమందిలోపడిన పామున కే నా 
పదునాల్లు భువనములు - 

పదు నెన్నిది పురాణములు 

పదు నెన్నిదివిద్యలు 

పదుమూండవసంఖ్య 

పద్మ లేక కంబు వేదిక 

పద్భకము చెట్టు (వుష్కరమూలము) 

పద్దకావ్యవృకీము 

పద్మళ్ శహ సము 

పద్గగీరి 

పద్మనాభ ద్వాదశ 

పద్మనాభవ్యూహము 

పద్భనాయ కులు ప 

పద్మపతిస్థి స్థితత్ యన్యాయము 

పద్నపాహ చార్యులు 

పద్మపు(కాయ)తీంగ 

పద్మపురము 
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పద్భపూతిక (గడ్డి) 

పద స్ప భునాథు(డు 

పద్మ శేఖ 

పద్మవ్యూహ స 'ేశము 

పద్మశాలీలు 

పద్మశిష్ట క నోకన్లు 

కదనం 

పద్మావతీ చే దెనము 

పద్యావలీఫురము 

పద్నాసనము /బదస 

స న 

పద్య గానకళ 

దాస సనము) 
శ్రీ 

- న్యా సము 

పనసచెటు 
ట 

పనసా లేక పనసికారోగము =... 
పనసోదుంబ రాణి ఫలన్యాయము 

పనామాశకాలువ 

స్ట (వున్నా సంస్థానము) 

పని లేనిమంగలి విల్రిశలనారిగినటు 

పన్నీరు 

పన్నులు శేటు 286 

సబీపళంసెనీ 
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పయసింనీనది 
5 

పయోముఖవివకంభ న్యాయము 

అ నినది (పూర్ణానద్బి 

పయోషినది 

పరకాయపి వేళవిద్య 

స కశాయ ప్రవేశ ప 

రతేం త్రం బహిర్శన ఇతి న్యాయము 

పరపతిసంఘములు 

పరబ్రహ్మ వాద చతుష్టయము 
స. ల 

పరమదరొగము 44 

పరమార్ రాజకులకు తీ యులు 

పర మేని. 

(BS రవస్తు రంగాచార్య ల వారిసీసమాలిక 

పరళునాథము స 

పరళునాభు(డు 

పరశురామ చకన ర్తి i 

పరళురామద్యాదశి 

పరశు రామద్వితీయ 

పరశు రామపంతుల రామమూ రిని 

పరళురామపంతుల లింగమూ రని 

సరళురాముండు - 



న్యాసము 

పర రాత మ 

సరళు వేది (పరస వేది) 

పరస్థానిగోతము 
థి 

పరస్సరవిరో ధేహి నప్రకా రరర ర 

పరాన్నం పాణసంకటమ్ 

పరానురులు 

నక 

పరావసువు 

పరాశరగణము 

పరాశర లేక పరాశరిగోతిము 

పరాశర రి నోతోము | 

పరాధరు(డు 

ప రాష్ట్రక దేశము 

పరాసు స) "దేశపు సామెతలు 

పరిభవగోతము 

పరిభవరోగము 

పరిమి(పండ్ల ) చెట్టు 
ఇల. A) 

పరిలేహి (కర్ల పాల్సిరోగము 
ల 

-'పరివ ర్రనఏకాదళశి 

పరీన ర్హనె కాదశి 

పరివ ర్హిక(రోగ)ము శూకరోగము 
పరివేవలవ్ ఇపరీశ 

పరిళుదాత 
న కం 

es సక మతమగు (బహ్న్మసమాజ..._ 
పరిషత్తు (విద్యావీళము లేక విద్వతృభ) ,, 

1786 
1787 
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1791 
రి 

పరిహ్వ గో తము పష్టు 

పరీషేత్తు 

పరుగ తి పాలు దావుటకన్న __ 

పరువిచ్చి పరువు తెచ్చుకోవలెను 

పరుషీనది-రాపీనది (లేక ఐరావతి) 
ర 

ప శేపవుతి గో తము 

పర్టన్యన్యాయము 

పర్టన్యుండు 
జబ 2 

పర్టమయిన్యాయము 
ర్ం 

పరాశానది 
లం 

పరినీ-ప దీ 
రం af) 

అస అగ బద కన అద + అద అర అద స న (ఏ తాపఘడము) ఖే 

ప ర్చాటశము చెట్టు 

పర్యశ(కర్షమ గోత్రము 

పర (త వాదము 

పర గతెమార్లములు 

పర్వత శేఖ 

పర సశ ఖరము 

పర్వతశిఖరములు-మంచు 

పర సృ తొౌసనము 

పర్వతిథులు 

పర్వతోోద్భవద్య యము 
పర్వ భేద (రోగ ము 

పర్వములు ౫ (పంచపర (ములు 

పర మౌంజిమగోతొము 

పర్శిపోలిసు 

పర్శిపోలిసుపట్టణము 

పలకకులగోతము 

పలకంపహౌరమి 
మ re 

3 
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జే ఉం te త a bg రు 
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కైక జైళ్ల 
~~ అణ ఈ 

లూ 36 

పలలాశయ(రోగ)ము 

పలాలకూటస్య సాదృశ్రంకుంజ రాదినాఇతి_ 00 

'పలాశిగా తము (హరిత ) 

పలాశి గోత్రము (వసిష్ట) 

పల్మిటిక్ ఎనిలా 

39 

1799 

పల్లపు bs న 

పల్టవనృపతులు ఈళిళ 

“పలెటూారికి పదిదాగులు 
లొ 

పలేరుచెటు 
య లు 

ప లేతు 
(ఇల, 

49 

39 

19 

పల్యాల్ (తొల్పింటి అ పేలవము) 1800 

పల్పీమాటర్ న 

పల్ఫోమోటర్ . 

కవడ ము (పగడము) 

పవనతృతీయకిథి 

పవనముకాసనము 

పవవాసనము 

పవమానపర్వతేము 

పవితే)పవాహాములు (నదులు పది 

శ కన్ 

49 

39 
చచ 

పవిత్ససరస్సులు పరణ అడం 

స 3 స్ట్. 

పవిశోకణ్యములు (తమ్మి) i 

పశునాయకతే(ము 

పశుపతి i 
పశుపతినాథక్షేత ము ~~ 

"పశువులు తనువిలలను వివ్షీంచుట 3 

పళువులజ్ఞానము. 

పళువులప భామలు 

39 

15608 

LE 

1804 

వ్యాసము సల, 

పళువులు- పాలు 1504 

105 పశువులు నిల్వుటద్రములోని జ ee 

పశువులు (ఎజ్జనిబట్ట చూచి) జెదరుట 3, 

పశ్చిమ ఆ ఫీకౌ త్త 

పశ్చిమ గో దావరిజిల్లా dar 1806 

పశ్చిమ చాళుక్యులవం శావళి కత 

పశ్చి మచాళుక్య లీవి స్ 

పశ్చిమ చిదంబరము స్ట 

పక్సిమతానాసనము షీ 

పశ్చిమమాళవ 4 1807 

పశ్చిమవాహినీ కావేరీనది కక 

పశ్సి మో తరపు పరగ ణాసరిహద్దుజాలిసీను య 

(1 _త్తీరపు సరిహద్దుపరగ ణా 1808 

పసివిల్లలు మాటాడ డ నేర్చుకొనుట _ 1009 

పసిపిల్లల ఉయ్యలలోనుంచి జావీన 1810 

పసిఫిక్ ఓషన్ oe 

పసిబాలుం డేడ్సుట - ఉపయోగము శ 

పసిబిడ్డ 4 

పసుపు చెట్టు ఈం6 1011 

పసుపు వ్యవసాయము ప్ర 1012 

పస స్య" )కజ(లదగ్నీ ౦ నపున 4 

ప స్యాంపు స్యాం ప్త 

పసహారీజూతివారు ఫ్ 

పహోరీగోత ము er 

పళ నికొండలు aa 

వాంచేజన్యము స్థ 

పాంచరాత్య (మత్ఫ ము స్త 

న ంలన లు bas 1818 

పాంచాల దేశపు ఐదునదులు Pa 

పాంచాలీ (రీతి ష్ 

పొంచ్రో రా దేశము స 

పొండవకెెరవ వంశావళి అత 1814 

పాండ రీప్రురము (పంధార్పూర్). . 1816 

పాండవ గోత్రము 
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పాండపులసంతతివంశొవళి ... 1016 

పాండవుల సంతతి తతియులు 1817 

పాండురాజు. ష్ 

పాందురా-దంతేపుబరి ణెకథ 4 1010 

“-పొండువు 666 1819 

పాండ్య చేశ వు తేమిళే సంగములు 

పాండ్య చేశ పునాడులు ఖ్ 

పొండ్యమహో రాజు (1 

పాండ్య దేశము శ 

పాండ్య వంశ నృపతులు య 18921 

పాంధిజమ్ ie 1622 

పాళనాటినీమ (లేక పాకనాడు a 

పాఠనాడు ((వొజ్బాడ్సు న 

_పాశపరికరములు (ఉప్పుతో తొమ్మిది 

పాఠము స 

పాకము (వంట) . 
వొశయ ల ్డి క 

పాఠ శొ్త్రము శ్ 

పాక్చట్టణము 5 1828 

పాకానుమతిగోత ము స 

పాక్తాండుద్వి సములు 4 

పాగులగో త్రము క 

పాగ్యంశిగొ తుము న 

ఫాచకగోతిము ల 

పాటచ్చన చేశము (పటచ్చర దేశము) స 

పాటచ్చర లుంఠి తే వేశ్ళనియా మిక__ | 

పాటనమంత ₹ణ వివ వ్రణానాం స్ 

పాటపాడుట స 

పాటలగంధి: (పాటలగన్ని లేక [ 1824 

పాటలపురము 

సాటలన్భమ్ము 

పాటలా చేవి (పాతాశేశ్వర్స 

ప 
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పాటలీఫుతిము (పొట్నా నగరము) 

సొటికాయన గోత్రము 999 

పాటియాలా సేటు 

పాట్ గాన్ టు పాట్ 

పాట్నా నగరము 

పాఠ క ముగు 

పాఠ (విసబొద్దితీంగ) 

పొడ గావాడ గా శాగముకుదురుట- 

పాడలి గోత్రము సృష్ట 

పాశ్ 

పా(డిపశువ్రులు-పాలపరి శ్రమ 

వాణిక ఉపగణము ఫ్ 

పొణిక గోత్రము 

పాణిగో త్రము 

వాణిని (పాణిణ్యా చార్యుడు) 

పాణిని గో తము (ధనంజయ) 

పొతన గో తము (జమదనగ్నీ | 

పాణ్యవత్తగోత్యము 

పాతకములు (ఉప పాతకములు... 
పాతదొంగ ఎప్పడో ఒకమాటు___ 

పాతవి లేక పాతలిగొతము 

వాతాళపఫురము 

పాతాళము, బాహీక లేశ వాహీక- 

పాతాళములు (సప్తపాతాళములు) 

పాతాళవఠీనది 

పాతాళా (పాటలా) చేపీకీళము 

పాత్రా పాత విచారస్తు భేనుపన్న గయోరివ 

పాత్వికగోతుము 

పాదఅపానగమనాసనము 

. పాదకాయనగోతగిము 
పాద గండీరము ( పాదవల్శ్మీకము ) 

వాద (తికోణాసనము 

పాదపిసారికాన్యాయము 
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198: 
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వ్యాసము 

'పాదభూతగో తము 

"పాదములందు కాయలు 

"పాదరసము wis 

ee us 

పాదుశా&ీ గోతము 

పాధికగోతము 

సాధి ర్యాగోతోము 

పాధుళ ౧వగోతము 

"పన ద్లతగోత9ము 

పానిపరసము 

ee we ॥ 
న్ సేవిజమ్ 

పాపమ్నీ నది 

పాపనాశ్ల నతీర్థము 
పాపనాశన వైల్ఫిము పభ 

పాపము క 

పాసముశలచోట నే భయము, కోపము ,, 
పాపావురము 
పాపాయనిగో తము 

వావాల్ (ప భుత్వము 

పాపాల్ సేటు 

39 

39 

పావీజమ్ 

వావి చెట్టు (వాపర చెట్టు) 

వాపెరన్ 

పావు లిజమ్ 

పాటియాతుతీయులు 

పామ్సండే 

'పామనృ పాలుండు 

పామోార్ వీఠభూవిం గ్ 
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పౌర వల్క-గోత్సము 
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పారి గతము (గ YAS } 
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పార్ సీశగోతిము 

పార్సిపోలిన్ 

పారుడు 

పార్ ఆ 

పార్ కొపీటా 

పాలక సన్ని పాతము 

వాలకాప్యముని 

పాలంకికూర 

పాలకురికి సోమనాధు(డుకని 

పాలకూర చెటు 389 
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పిడి సిద్ద. నను 
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పిట్టలు సరు తాగను 
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వీడుగు-ఉయుము 

go ge 

© 

వడుగు 
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వీడుప ర్రి నోవునాథ కవి 
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వితాపు తన్యాయము 
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విత గణము లేక పితృ చేవగణము 
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పినాకగా తము 

వీనోకొము 
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విశాయన గోత fp 

1854 

79 

99 

99 

99 

1879 

16 

Rie gw Po 

{oO =] 

ర 

పుట 
1884 “a 3 af ప ర్ల గో ర్డో 

20 

CAC 
జ 

రిల 

5° by 
ల్ల క్ 

-ల్మొ 19 E 

లలా. కింగునగరము 9 6 

PN 

రై Es క్ 

ల ల ర్డీ 
99 

శ వేదిక 

తచందనము (చెట్టు) 
A) 

నస 

29 

49 

Re లూ లలా 
39 

గి ష్ట్ర 
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609 

పునర్వసు 

పునర్వసునతు త్రము 
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పురంజయుడు 

పురమిోథుండు 
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౮ C x రో పప్పు 

ము (బమదగ్న భిదా) 

కోరకు (అగ స్ట్) 

నకు త్రము లేక గోళము 

మహారి 

త] ౮ ౮ క్త (౮ (9 

bas bes . సీలు 

ప 

les 

హ్ య 
(ఈ Cc 

లహునిసంతతి 

ల్లీ గామము 
ఫ్ర 

అద లీక Ww 

Dn 



వ్యాసము 

పులినిజూచి నక్క వాత్ పెట్టుళొన్నట్టు 

నక is 

పు 

ఫుష్పులగుడ న్యాయము అదితి 

పు 

భ్రుపూ లగోతిము 

ఫువీృీగోత%ి హం త ము 

పుట స 

ఏట సకల (రూరికవెట్టు 'పూరిక- 

త 21 

పూతిమాషగోతము (సంకృతి 

పూతిమావగోత్సము (జాతుకర్ణ్య్ర) 

పూతీమాషగోతము (వసిష్ట) 

పూతిమావగోత్ళము (భరడ్యాజ) 

పూనానగరము 

పూపరిగోతము 

పూమోాన రాయి 

పూరశము a 

పూరణ (లేశ పౌరణ) గణము 

పూరణ శక పా య. 

పూరీ (వుఠుపో త్రమ ఎన్నై తము ము) 

పూరుమహరాజుసంతతి న పళి 

పూరుపామృగము ee 
పూర్లగిరిమాయీచేనితె తము 

పూ ర్లతీథులు 

ల 
పూక్త పాదాసనము 

పూర్హానది 

పూరానుస్వారము 

పూర్ణిమ 

పూర్శ్భియా మేలి) యః 

పూర౧కర్న్గసిదాంతము 

న 

పూ రంభాళుళంలివి 



న్యాసము 

'పూర్యమావమాం సాంగములు 

పూర్వ శ్యాననవే తనోళములు లేళ లఘు- 

Ee 
1 

పూశ్యాగమములు 

పూ ర్వాతిథిగోతము 

పూర్వాభాద్యనకు త్రము 

పూర్వాషాఢ నతుతము 

పూర్వాహ చ్భాయాన్యాయము ఫ్ 

పూల్ ః 1927 
పూల్ ఆట 

పూల చెట్రనిద్దుర-మెలపవ 

పూవులు- లేనె- కే నెటీగలు 
పూన్రలుపూచు చిన్న జాతి మొక్కలు 

పూవులుపూచు కాలములు 9 
ఫూసానాడి 

పుట, 

1926 

పూ మాశాఖతుతయులు 
పూము(శు 

400 

పూస పాటితమ్మభూ పాలకవి, 

ము 

అ wd పృథుచకవ ర్తి (,నెన్యు(డ్చు 

పృథు ధాక-పుధుంథాక (వ హోవా. 19 
పృథులాము(డు 

పృథువు (త్రీధన్వుండు) 
99 

పృథుక్రవ్ర(డు 

పృథుసేను(డు 
9౪ 

పృశ్ని 
93 

పదక గర వ్రు 

పృషతాడ నా ద్దంతేభంగన్యా యము 

పృష్టాకోటిన్యాయము 

సెంకులపరిశ ము 

సెంటాటచ్ (యూాధమతేగంథము) 
29 

1981 
సెంటోగాగకీ ఆ. 2982 

పెట్టి తె తినేవానే కాని త్రిట్టితే పడేవా.... 

వ్యాసము పుట 
పెండలపుతీ( ౫ న 1982 

పెం డెవాటు 
39 

పెండికులగోత ము 
39 

"పండి కొడుకు స్ 

పెండ్లి సందడిలో పుస్తెలు మజచినటు య ఆల? య 

సెంపుడుజంతునవ్రువలన సంతసముగలుట వ 
హ్ న ఎండ్ విమీలు 

ఆ 
1983 . 

సెటగోనియా దేశము i 

పెట్టినవా వారికి పుట్టిన టే మ పెట్టని. 
పెట్టు చుట్టము, ము వైరము 
బటోలిహక్ 

జట్టే "లోజీ 

నా 

పడీ మెంటు 

పెడోమోటర్ 

పెథగోరయానిజమ్ 

పెథటిక్ 

పెథోలజీ 

పెదవికి మించిన (నొట్సిపండ్లు, (ప్రమిదకు_ 
దాటితే పృథిన్ దాంటుతుంది 

33 

33 

79 

పెద వెంకటా దప భువ్చ- -ఆకుపిటి వారివంశా-, 
పద ద్ద ఆంటిలీదీగపములు 103 
ఏద్ద ఈంగలు 

షి 

ద్షగుమ్ముడి ( వెగ్గుమ్ముడి) ఇ చెట్లు 

ద ద్ద గోపన్న గారిపై 

వ తాము (కమలము దె 

వెప్పమర్రలు 

-ఎదిశవక్తుల గోళ ము 
శిష్ట 5 

1986 

o 
| 19 



వ్యాసము 

'పెనాంగు సెట ల్మెంటు 

పెనుగొండదుర్గము 

bs న్డ 

హ్ పల్లె బాపనామాళ్యకని 

'పెనెన్సులా. 

న 

పెన్నేరుచెట్టు (అశ్వగంధ) 
చెన్టెచ్చ బుచ్చి రాజకవి 

స లేక సీన్ఫెనిజమ్ 
En స్సు 

ORE) 

"పెవ్పీన్ సాడోకోరి -కాసిడ్ 
_ Jom 

పెస్సిమిజమ్ 
శకం 

పెరటి చెట్టు మందునకు(.గాదు 

ల్ పోవ 

తి. 

మ (అరిస్టాటలిజమ్) 

పెరిముదాద్వీప 

సెరిశియా (ఇ రాన్) దేశము 

'పెరిస్టగోత్యము 

ఇెకహో_వ్ర 
సెరిహిలియన్ 

చెరుంగు 

"పెరుగుట వికుగుటకొర సే i 

సెరుస్టిర్బీస్ 

పెరూ చేశవుపభుత్వము 

పెరూ బేశము 

సెశెంథిపీక్ .. w 

చెరొోశైన్ వీంటింగ్ 
పెర్నెలిజమ్ 

వెర్నిట్ 

పెసర చెట్టు ( పెసలచెట్టు) 

20 

చేకాట (చీట్లాట) 636 
సయం చుటమా? పెటు చుటమా? Nn) లు ఈ 

వేటకగోతము 

పె మంటు లెదర్ జోళ్ళు , 
ల 
బులు నె ) ప యుంట్య 

పేటొనిజమ్ 

పేట్రిమొనీ 

పెట్రియాటిజమ్ 

థోలోజీ | 

boss "పెదవులకు చేటు 
నపా _స్టలినగోత ము 
క 

ర్ వల్ చౌదము 

we 

eh eb eb eb pt eb 

eh న్ q Ro an 

eh రా సెటుజంతువులు 
షా 

రింటవెటు 
694 ౬ 

eh eb CD 

య మ 

పుట 

1945 
1946 

వేరూకు (పశ్చిమ లేశ మ యలిచిదంబరము) ,, 
పేల యోంటోలోజీ 666 

J 

బజానగరపు టొరగినగోప్రరము 

పెండిపాటి వేంకటన సింహళవి 
పెండిమ్దీ వేంళటపతికవి 

పతాాల్ నూతన 

పెంగలాయన లేళ వైగలాయనగో తము 
యంగ లాయనిగో తము 

se 



న్యాసము పుట 

పెత్యవ్కారములు పదివిధములు- 1952 
ఖా. 

పనాబట 3 
నూ 

, 

చెపి 03 
-ఊపెపారమంచుచేంగప్పంబడినసరస్పున-- ,; 

వెప్పలగోతఏము 1958 

పెప్పలాదిగోత9ము (కుండిన) ఖ్ 

'పెప్పలాదిగోత్రను (శండిల) క! 

పంబడమాట మడిబడ సళ్ళు. స 
యా Cs Cs 

పైయోనీర్ క 
ెరామిడ్చు ఆట [| 

-జఇృఠుతీవషనోతిము ' ప 
యా A) లో 

వైరొల్రాఫి 39 

సెరోనిజమ్ 

మైరోఫోటా గాని 

పె దోమోటద్ 

పెర స్ జయము 
6.0౮ 

మెలగోత్యము ఖై 

(పెలన్నాయన గోత్రము 

సెల (లెక పాలి గోత్రము 

గల లెభి గో తము 

నలుడు 

డెల్ ఫౌండేషన్ 

పెశ్వంగగోతిము 
a ల 

4 

$9 

33 

39 

ఫ్ర 

39 

సెశాచీ భావ 

వైక్వికాయనగోతము 
పొంగల్ పండుగ 

పొంవీనథగరపు పాటిసలము 
థి 

at 
23. 

పొగచుట్టలశైనుండు చిన్న “చ్చీభ్రల. 1955. 

| సం 

వెాగమంచు | 

'పొగమంచునందు ధ్వని సరిగా ఏిన్సింపక- 

“bas : 1956 

39 

43 

332 

న్యాసము 

పొగమంచు-స్మోగ్ wa 

పొగయోడ జీతము లిచ్చి వేయుట న్ 
పొగయాడలయందుకాలమునులెక్కించు- ,, 

పొాగయాడలు అ 1958 

పొగాకు లేక పుగాకు క 

పొ.శాకుగొట్టములు స్ట 1960 

పాటపూాదు... వ. 1961 

పొటాషియమ్ 
పఫొటాసియహమ్ ప 

పాటికిపోవుట 

పొట్టికాకర 

పొట్టిపోత రాజు కొలు 

పొటివానికి ప్రటుశుబుదులు 
లు ౭ యు 

9 

1962 

7 

79 

37 

3 

39 

1968 
స వూరు (వామనులు) 

లు 

భ్రూట్రి 
CA) 

పొట్నూరు 39 

పొట్నూ రుసీము 

పాని యోామోాటర్ 
జ 

భాాబుమోాలోొబీ 

1964 

33 
<< న Wu షృతీ(ఆకు) చెట్టు 

పొత్తపినాటిసీమ 

కో త్రీదుంప 

వాదుగుకోసి వాలు (తాగందలంచినట్టు 

పొన్నగంటికూరచెట్టు 

93 

33 

93 

93 

39 

పొన్న చెట్టు ల 

పొన్నా డిలు a 1965 

పొన్ని గంటి తెలగన్న కవి. 
పామోలజీ 

వొమ్మున లేక (ఇంటిలో) బాగా పెట్టినట్టు 

పొయ్యి అజచుట 

33 

పొయ్యి అజీస్తే చుట్టాలు జర జటా! క 
పాయ్యి ఊోందెనమ్ముప మ. ee 

వారిగింట చూడ రా, నాపెద్ద చెయ్యి. . 
లా 

35 

39 



వ్యాసము పుట 

ఫొరిగింటికలవానమ్సు వినవేడుక ... 1966 

పొలిటికల్ ఇకానమిోా oo 

పొర్టోరకోద్వ్ పము | 

పొంవిన్ వీలర్ (స్తంభము) i 

పో(క చెట్టు 1967 

పోకారుశాఖత్ తీ యులు 

వోచనకవి లె 

పోచిరాజు వీరన్న కవి 3 

పోజటివిజమ్ గా 

1068 పోటబ లేక పోతలగోత్యము 

పోటుకాలమున నెక్కువసీరు పాటు వేళ. ,, 

పొడవగువృకుములు వెలెస్ వా గలను- ,, 
ర ఉం — 

పోడూరి పెద రామామాత్య కవి స్ట 

వోతలభవనము 4 

పోతలనుఠము (లహనాపురి) i 

పోతులూరి ఏీరబీహ్నం గారి మఠము 1969 

_ వోళొాండరోగము య 

న్ లేక టంగ ణాగుజ్జము న 

పోలీ చే క్ 
పోపు చేశికండు స్ 

పోవుమహాత్ముని ఎన్నిక క 
వోపుమహాత్సుని , పభుతంసంసానము 1970 వో dee i 

పోమికల్పర్ a 

పోయింటు శ 
పోరానితావ్రలకుపో తే రారానినిందలు-= ,, 

పోరిజమ్ (5 
పోరునన్ట్వము పొందులాభము i 
వోర్చుగలు "దేశము “ op 

పోర్చుగల్ చేశ పిభుత్వము wr 1971 
పోద్చగీసు ఇండీయా J క 

పోర్చుగీసు కోలనీ ఆఫ్ అంగోలా... 109౫ 
పోర్చుగ్సు తూర్పు ఆ ఫీకా సెటళ్ళుంట్సు సో 

LD LY 

వ్యాసము పుట 

పోర్చుగీసు ఫారెన్ పొజిమన్ను 1972 
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cn 

బవేరియా రాష్ట్రము 

బసవరాజు నాగం (దకవి 

బస వాణార es 

బసవేశ (రుడు (మండ్ఫుంగి బసవరాజు 

బసుటోలా౨డు ie 

ws) 
బహమనసినృపవంశము 

బహ కా మాదీ(పములు 

బకరా రెయిన్ న్ దీపము 

ఇకా రెల్ యామిన్ 

బహ వల్పూ: Jerse 

బహి శ్వాహీవీనది ee 

బహుచ్చిద౦భుటపిదీపన్యా యము 
బహుతల్పద్వి తియ 

బహుమింధగో[ తము 

మ ము 

బహుగథుండు 

బహు రొజు క్ చెళ్ల న్యాయము 

బహుళ 

బహు ఖాళ్యుండు 

జహూదక అనా. చుము 

జహూదకీ (బహూదర్శి గోత్రము 

బహూూనామనురోధి ధోన్యాయము 

బహ్బూనాదును ౫ Ins న్యాయము 

బహూనామనుమరణన్యాయము 

బవార చో పనివత్తు 

భ్థ య 

చేటు PY 
కీ 

G9 

EEE 
వాం పాఠము pe 

ee 

బాంకు ( పత్ఫ్సము లేక దస్తావేజు) 

ననే, 

పుట 
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పుట 
వాసము 

: 9107 
బందాద్వీపములు 

చాంబరాాస్టటు ఫ్ర 
ర 

భాకరంజిజిలా 
౧ య 

బాకుపట్టణము 

చాక్ గేమ్మన్ అట 

బాక్సింగు డే 

చాగీర్టీ సేటు 
ర 

బాసరాయణ గోతిము 

చాగేటిల్ లేక చాగేటిల్టీ 

'బాగ్గాదు పట్టణమున రాజ్య మేలినఖలీఫాలు 
'బాగ్గాదుపురము 

'బాగ్జాదు మనౌల్ ఇనుపదారి 4 

బాఘాలుశాఖతుతోయులు 

"చాట పె ప 

భౌడిద చెట్టు 

బాచెన్ (గాండుడ చ్చీ) దేశము 

బాణసంవావిద్య 

బాణపురము 
బాణాగిములు పదివిధములు 

} 
బాణాసురభూ పతి రాజ్యము. 

బాణుడు 

'బాణులు లేక చాణవంశ నృపతులు 

బాదంతిగోత్తము 

బాదము 

బొదామోా (తొొలింటి వాతావీపురము) 2117 

శద ర్యాయణగొ తము న 

'బాధకొకకాలము, భాగ్యాన కింకొకకాల-2118 

బాధకొన్నాళ్ళు, భాగ్యం కొన్నాళ్ళు 

బాధయందు నులుచుకొనుట 

బాధర్ స్ట సట ల్మేంటు 

'బానిసన్ఫపవంశము 

ానసు కె సవనుతశాఖ 
టట =) 

బాబరు చకివ్వర్ధి. 

4490 

33 

33 

పుట 
2110. 

వ్యాసము 

చాబిలోనియానగరము 

బాబిలోనియా శొసనము 3 
బాబిలోనియాసింవాము (జ్ఞాపక చిహ్నము) న్ 

చాభ్యవ్య గోత్రము 2119" 
ఛామి (బవేరు) ల్సి 
బార్ 

బారన్ గొరవబీరుదము 

'బారతానా (నర్మదా సంగ మము) 

బారానగర్ (ఆనందవురము) 
'బారామూలాప్రురము 

'బౌరింక చెట్టు 

'బారీదువంశ నృపులు 
చారో గాఫ్ 

తి3ళ 

చార్ ర్య గాఫీ 

'బారోమోటరు 

బారోమెటోి గాలీ 
ల 

బారి ధాన్యము 
00 

జ సార్ చాగ్యణ్య గి తము 

బార గోతిము 
ఖో ) 

హై | రి షం షా 5 aa బార్టాద్యభులు లేక బార్హ్హద౦ ధక తీయ 

బాగ్గ ద'శులుమగ ధరాజ వంశావళి 

చార్హదిషులు 

"బార్య స్పళమానము 
బొ 9౪ ఛి 

బౌర్డదిషుల (బృహాదిషుని) వంశావళి 2126 

బాలకల్యాటోవీ 2126 

చాలకిగోతము 

చబాొలకాెవాటోపీ 
య 

బాలనాయశ త్వము బహునాయకలే(ము- 

చాలపాపచహ్నము 

బాల వెద్యము 

బాలసరసంతి 

బాలస్య పిదీపళలికా క్రీడామైవ నగర- 

669 

లీ ర్ 
ల 

క్ పరిశ్రమ 

19 

2128 

12 Bo tHE 

$4 



వ్యాసము. 

బాలాసుందరీ దేవీనై తము 

బాలాకిగోత ము 

'బాలారిష్టములు 

'బాలింతబోలు 

చాలిసి గోతొము 
సము (చిన్నటి బట్టు 

చాలిన్, చాల్లిసీస్ 

బాలు దగి కే ము లెదుగవలసిన టే. 

బాలువాహిసీనది 

బా లేయగో త్రము 

బౌల్ దైవము నాశాధించుట 

చాలోత చేశము-జెలూ చి సానము. 
బాల్క-నుశాఫ్ట్ర ములు 

బాలు పరగణా 

చాల్యగోతిము 

గక క్త 

బాల్యోదగా తము 

చావంచాల చెట్టు 

'బావమటుంది బ్యతుకలోరును__ 

బావ్కులి 

బాష్కు-లుడు 

వాహిక లేక వాహీక దేశము 

'బాహుక శ్ర తము 

చాహుతంత్య)గోత)ము 

చాహుదానది (ధబలానది 

చాహుమి తా్రాయణగో తము 

బాహువీ.గోతము 

బా హేల చేశము 

బావ్యా గోత్సము 

బాహీక చేశము 

చాహీపండు 
య 

బాహ్యంతరగోతము 

ది “అవ రము... ఫు. _స్రవపురుష- 

బి “రిఅక్షురము....కె 6 వ్రవత్రీల- 

విందుమతీ బేవి 

విందుమాలినితాళ ము 

విందువాసిసీశ్లే తము 
బిందభాన్ తర్థస్థలము 

బింబ సారుండు 

వికసిరుసంసానము 

బిగాటీ 

బిగ్ఫెన్ గడియారము 
బిగ్బెన్ గంట 

బీజాపూర్ (విజయపురపు) గోల్తుంబుజ్ 

బీజాపూరుజిలా 

విజక్ఆట 

బజ్జలభూపతి 

బిడ్ 

బిడాదిగోత ము 

బీ త్రరి 

బదర్ పట్టణదుర్గము 

వీరూ జెనపఏన్ 

బరుదాం క పరము 

బిలభృత్ గోతిము 

చిలించిచెట్టు 

నీలి యన కలె బ్రా 

బలియర్లుఅట 
యి 

బిలో పార్ 

య. 

బిలాఫ్ ఎకు యు ష్. 2 ఒలు 
ఇజ్ 

బలములు = 

బీల్భయూపి లేక బైల్వయూవి గోత్రము 

బల్వవిభజనన్యాయము | 

బిల ణ మహాకవి సస 
య్ 
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39 
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వ్యాసము 

బిల్ ఆఫ్ ఎంటీ జః 

బల్ ఆ సఫరెన్సు 

నీల్ ఆఫ్ సేల్ 

తా సోర్ 

బల్ JE సబిత 

వీల్ ఆఫ్ సిక్చుయల్లింగ్ 

బల్ ఆఫ్ లాండింగ్ 

బెపప్పురింగు 

బిప్కీ_ట్ (బెసకత్తు) 

వి హేవియరిజమ్ 
బీజావాపన పరీక్ష 

బీజ పు 

em లొ 

a (౬ 
న 

(ర్వ 
(oy 

వీజాంపర వ పియుము 

పీచాళాఖవతి' “యులు 
if 

20 చేల వ్శ్రామ. 
ల్సి 

బుకోవియా 

బుకుబునుక్క_లకులము 848 

బుడ్డో కాశ కాళ ర చెట్టు 

ము నకులగోతగిము 

బుధరుక్సుకులగోత్సము 

బుధవారము 

బుధుడు శ / 3 న. 

బుధోదరిగోత్రము 

. పుటం 
2140 

39 

5 

కక 

214] 

ర. 

$9 

39 

99 

59 

2146 

99 

39 

79 

49 

39 

2148 
re 

వ్యాసము 

స య 

య. గయాసే అను 

mr 

బుద్ద సీలకంఠ దేవస్థానము 

బుద్దే మాత. 

ee 
రు 

బుదానది 
@ 

మ 

బుది 
రు 

బుద లేక బుదికులగోతిము 
థి థి 2 
బన | (స ల్ | 

బుహో క సాం కెకప pre en 

బురదగుంటలో ఏ పందిన 

బుకదలోని కమ్మరిపురుగువ లె 

బుటు కొకగుణము, జిహ్వా కొాక్షరుచి 
a9 

బులి కొకగుణముు ముఖమున కొొకగూసప్ప్ర 

బుల్ 

బూందీసంస్థా నము 

బూడాసపెస్తునగరము 

బూడిదలోపోసినపన్నీ రు 

బూతవీలీ గడ 
వ్. | 

“= జబూతులబుంగ 

టూ (భూ) ననగ 

బూరుగ (దూది) చెటు 
రు 

బృందావనము 

ay 

పాన వె హాూాచ్యానము 

మ. శ @ 

6 

© 

+ 

వుట. 
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నా రుశేప్ అగము 

నార్తుకేప్ అగ్రవము--ఇదిఐరోపాఖండ 
మునందలి నాశ్వేచేశవు. ఉ త్రరభాగమున 

నున్నది. ఊఉ త్తరథు9న (పచేశ నీమయం 
దుంటయేగాక కంక నడుమ నేయాటంక 
ములు లేక ఉ త్తరధు 9న పచేశమును దర్శించు 

బస అజ్జరాతియందు సూర్య బింబమును 

జూచుటకుంగాని, సూర్యోదయమే లేని పగలు 

నీవీంచుటకం గాని అర సలముగ శా స్త్రజులచే 
వాథి 

నిర్ణయింపంబడిన దీయు లాగ లః 

ఈ విచితే దృశ్యము ఆర్కి_టి క్పర్కి- ల్లో 

వార నాశ్వే'జేశచ్చ టు త్రరభాగపు సమయం 

దంతేటను గాననగుం గాని అందున కిది న. 

సానముగ నిర్గయింపం బడినది, డీ త్తరధు 

స్థానమున కే ఎవ్వశేని యరుగంగల్లినచో శే వేసవి 

త తేయు అజు నెలలు ఒకేపగలుగను, అనగా 

సూర్యాస్తమయ మే లేని పగటికాలముగను, 

తక్కిన శీతకాల మంతయు ఆబునెలలు ఒే 

రాతి” గను. అనయా సూర్యోదయమే లేని 
ర్యాతి? కాలముగను ఉంజెడిని, అటనుండి వన్నీణ 

దిశగా అర్కి-టి క్పర్కి-ల్ దిశకు రానురాను 

తగ్నిపోవుచు, ఆశేఖప దవ్నీణ (ప దేశములం దర్భ 

రాల సూర్యుండ డు గాని, క పగళ్లు 

గాని గాస్పింపను, 

ఉ త్షరాగొమున మేనెల ౧౩ తేదీ మొదలు 

జూలై ౩౧ లేదీవజకు ఎనుబదిదినములు న సూర్యుం 
డ్ _స్టమించుట లేక గన్నట్టును, కంఠ నవంబరు 

నిల గురో తేదీని శ సూర్యుం ష్ _స్తమించి జనవరి 

చెల ౨౪ తేదీవజకు నూర్యోడయమే యుండదు, 

-ఈ వ చిత దృశ్యముం గాంచుయాలీ కులం 

గొంపోవుపొగయోడలు నార్వే దేశమందలి బెర్డి 

నుపురమునుండి బయలుచేజును. ఇది దీర కాల 

ముబట్టును గాన ెక్కండుయాతికులు బెర్జిన్ 
లు / బు 

పురమునుండి ఇనుపదారిపె - పయాణమొన 

ర్చుచు టోండ్ "మ్రుమ్ పురమున కరిగి అట 
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పొగయోడ నెక్కు_టయుంగలదు. (టోండ్ మొ 

మనిన వింహోన నగల మని నర 

దర్గము. బది నార్వే దేశపు వురాతనపు రాజ 

న నేంటికిని ఆచేశపు. భూపతు లిష్టరముననే. 

పట్టము గట్టుకొనుచుండు సావారము కలదు*. 

ఇటనుండి ఉ తరాగగము చేర ౫ దినములు. 

సట్టును. 

ఈ పాంతే మంతయు నాదికాలమున రాత. 

సనన సపి దేశము. లని అచటివా రనెదరు 

కొన్ని పిదేశములను కొండలను ఒకొండ కివ్య 

లకుంగల సమానరంధథ మును, కొన్ని కథనముల 

ను చెప్పీ wa | జూపు చుందురు. 

మార్గమున బోడోపురము లోఫోజె డెన్ ద్వీపములు 

టో ఏ-మ్సోపురముకడ నున్న ామ్మరు ఫెస్టుపు 

రము తేగులును. ఇవియన్ని యును కాడ్ చేంపల 

ను బట్టుతావులు, అందు హామ్మరు ఫెన్టువు 

రము, ధానస్థాన 

ముగ నున్నది. పిదప నచిరకాలమున నే ఉక్త 
రాగము వేర నగును: 

ఉ _శ్రరాగము మా7రో దపమునుండి 

కాడీవరాయలు చేయు ప్రధా 
ఈం 

ఉత్తరదిశగా న్యాపంచియుండు నగ్కము. అచటి 

సముద“వు సీటిమట్టమునుండి వేయి యడుగుల 

యెత్తుననుండును. పొగయోడ అచటనే దింపు, 

తావు గలదు. అగ్యమ్ముపె శెక్కు_టకు మార్గము 

కలదు, అగంము_ అర్హ స్థానమున ఓస్కా-రు. 

Dou Oscar’s 

Column) కలదు. అటవిశ మింపనగును, ఇట. 

se _ర్లరధుువమున కడ్డముగ నేయడ్డమును. 

లేదని కొంద య్ స్పిట్టుబనైన్యొక్ట కొనభాగ 

మున్న చేమో యని మ. తలంచు. 

చున్నారు అటనుండి చూచిన 

మాత మే కన్పిం చెడిని. 

ఉే ము నున్న యీతాన్చనుండి. 

అర్ధరాతి 9 సూర్యబింబము, సూర్యోదయము లేని 

వస్పర్హులు. 
౧ 



పగళ్ళు చూడ నయ్యెడిని. అర్ధ రాత్క సూంర్యుండు 

శన్పించుట చూ. జి త్రరభువ మహాసము 

ద్రము చూ) 
నార్తు బ్రజిడ్ జోన్ (North Friged 

Zone—North Pole)= త్తీర | (భువప దేశము 

“ఉత్తర ధువము. 

నార్తు వెస్టు ప్రోనిస్సెసు అండ్ 
బాదాం అగాపో విన్సునకు వెనుకటి జరు. 

{గా అయో ధ్యాసంయు క్త రాష్టములుచూ), 

నార్హువెస్ట్ర న్స్ 9 నిన్సు(0211 Wes- 

i 
ర { తకదిమా వ ష్ Province)— m= పశ్చీ మోత్త తర స హద్దు 

పరగణా చూడుండ్యు, 

నార్మానిజ కం (Normanism)-®ల్పము 

నందు నాన్గన్ చేశీయుల స పద్దతి ననుకరించు 
os | 

విధానము: 
_-రేందెశవుు (Norway) —ఏరోపా 
I 

ఖండమునందలి స్కాా-ఎడి నేవియా ద్వీపకల్ప 

మునం దుత్తకభాగపు దేశము. దీనిని స్వ ౮ చేశ 

సులు నర. య నెచదరు మనము వాడుచున్న 

నాశ్యే యనునది ఆంగాయు వీడిన చేరు ఏకోపో 

యందిదిచాలయు త్రరమున న నున్న చేశము. ఐరో 

పాయం దుత్తరపుకడ యని చెప్పంబ డన నార్తు 

శేష్టుల్యగమో చేశమునం చేయున్న ది.౧౨౮౦౦౦ 

చతురపు వె శాల్యముగల "దేశము. 

కొండలమయమైెన దేశము, సముద+తీరము 

లందు భూమిలోనికిం జ చ్చుకొనివచ్చిన స్ట్రి 

యా క్క 

“కాల్వలంబోలిన ఫీయోర్డ్సు అనేకములు కలవు, 

వాటికడ నచ్చటచ్చట కొండలును, దరినే సము 

దమున చిన్నద్విపములును గలవు చేశము 

యొక్క. దిగువభాగమున చేజ్ (Nose) మొద 

లొని ఉత్తరము నకడవటికు పర్యతపం క్షి కలదు. 
దీనిదతీణ భాగమును హోర్డేంజర్ వీజె ల్లనియు, 

మలు డి; ఫిజి బ్తనియ్యు జ్ క్తరభా 

» 1642 నార్వె దేశము 

గము క్రియోలెన్ఫిజె ల్లనియు చేరులం గల్లి 

యున్నది, ఫిజె ల్లనిన నార్వే భామయందు 

మంచుమయమెన గేసియరులసముదాయ మని 
0- ౧ 

భావము, ఎల్లప్పుడును కరగని నుంచుపి దేశ 
ములకు ఫిజెల్లని యందురు. వీటియందు గోలు 

ారావ్ం గనుశిఖరము కలదు. అది ౮౫౮౬ 

అడుగుల ఎత్తుకలది. నారు కేపును మేగిరోద్వీప 

మునందుండి ఉత్తరసము దములోనికి వ్యావీంచి 

వొచ్చుకొనిపోయిన పర్వత మే గాని వేబుకాదు. 

అద్రి సముదవు సటిమట్టము పై ౧-౨౯౦ అడు 

గుల యొత్తుననున్న శిలాతేలము. నార్తు కేపును 
జూడందల6చిన ప్రయాణికులు పొగయోడలో 

నటకుం జేర్చంబడుదురు, ఆకొండ నెక్కినపెని 

అ వ్యోస్టలమున ఓస్కా-రు భూపతి నిర్మించిన 

స సంభోము కలదు. అట నిలిచి స్థితిగతులను పరిళ్లీ 

వీం'చెటరు.* 

ఈ ఉత్తర్మధువప దేశములందు ఆబు నెలలు 

పగలును ఆబుచెలలు రాత్నీయు నె యుండును. 

ఆబునెలలు సూర్యు డ స్పమింపనే అ_స్తమిం 

పండు. అ స్తమించినపిదప ఆబు నెలలుదయింప నే 

ఉదయింపకుం జెద్నిం 

ఈచిత్స మేనున భూమియొక్క ఉత్తరపు 

కొన నుండినవారికి భూమధ్య నఖ పె నెత్తున 

ఆకనముననుండు సూర్యుందు, భూమి తనకు చా 

నెంత గిరగిర తిరుగుచుండినను, ఉ త రాయణము 

నందారునెలలు ఒ శేరీతిని కన్నించుచునే యుం 

డును, దఠీణాయణమున సూర్యుండు. వంగి 

యున్న భూమి కవ(ల ఆబునెలలు మరుగుపడి 

యుండుటం జేసి కస్పింపక ర్మాతిగనే యుండును. 

వ. దమ ణ ధువమున(భూమియొక్క-దతీణ 

న నుండిన వారికి భూమధ్య రేఖపై నెత్తున 

hts నుండు సూర్యుండు భూమి తనకు 

దా నెంత గిరగిర. తిరుగుచుండినను ఉత్తరాయణ 

మునం దాబు నెలలు ఒ కేరీతిని వంగయున్న 



నానర్వేదేశ ము 

భూమి కవల అబునెలలు మరుగుపడియుంటం 

జేసి కన్చింపక ర్యాతిగ నే యుండును) దశ్నీణా 

యనమునం దాటు నెలలు సూర్వుండు ఒ శేరీతిని 

గన్సించుచు పగలై యుండెడిని. 

ప్రంకొను నార్తుకేపుకడ నవంబరు ౧౮వ తేదీని 

అ స్పమించి జనవరి ౨౪వ శేదీని తిరుగ నుద 

యించును. ఈంచీకటియందు అరోరాబోరియా 

లిన్ వెలుతురు కల్లుచుండెడిని. (చూ). హు 

యందు, అనంగా పగలుగనే యుండుకాలము 

నందు, అర్ధ రాతమున సూర్యునికాంతి ఇంచుక 

తగ్గి, ఎల్డపడి తిరుగ అచిరకాలముననే పగటివలె 

దీ వీ యతిశయించు చుండును, (ఈ క్రర ధువ 

ముచూడుండు), 

లోఫో జె౯దీవ్రలను పేరుగలద్వీపములి దేశము 

నకుం జెందినవి, వాటిలో నెండు ద్విపముల 

నడుమ శెండు సముది ప్రవాహము లొకటి 

నొకటి ఎదుర్కొను వింత దృశ్యము కొల దంట 

నిరు _పెకెగురుటను Moelstrom అని వాడు 

చున్నారు, 

నార్వే బేశపునదులు కొండజ క్కెరలం బోలి 

యుండును. ఏటియందు "ెద్దనదికి గోమ్మెన్నది 

యసిాాకుల "ఇడి సవ్యాగశాపనందు 

చును. ఈలీతల దేశమున వేసగవిదినములు చాల 

తక్కువ సంఖ్య గను, లీతకాలము వాల దీర ము 

గను నుండును. అందు కడుశీతలవె యుంట 
చలిబాధ ఎక్కువ —- 

నార్వే బేశపుగనులందు రాగి ఇనుము దొర 

కుచున్నవి, భూమియు సారవంతే మైనది కాదు. 

దహీణపీములందు పీలగుతావ్రులందు ఓట్సుథా 

న్యము, ల.ధాన్యము, చార్జి ధాన్యము, కొంచె 

ముగా గోధుమలు పైరు చేయంబడుచున్నవి, 

ట్యోండ్ యొంపట్టణమున కు త్రరపా”ంతము న 

గోధుమపంట నిరరకము: అడనులందు ప కస్త 

మైన కలప గలదు, నా ర్యేయందుజనాభా చాల 

సంగమిం 

1648 నాలంద విశవిద్యాలయ న 

తక్కువ ఏరో పాచూడు(డు) చతురపుమైలునవ 

౧౮ మందిగా లెక్కింపంబడినది, నిష్క-ల్మ్మష. 

హృదయులు, అతిథిఅభ్యా గతులనాదరించి భోజ 

నమిడు ధర్మపద్దతి పీరియందు గలదు, (ప్రజలు 

చిరకాల జీవులు, నూజుసంవత ్పరములుజీనించుట 

సర్వసాధారణ మే, పోటస్టాంటు కయి సవ 

సః 

కిష్టాయానియా నగరము 

(౨౩౦౦౦౦) _పభుత్వము లిమికెడ్ మోనార్రీ ప 

ఇట నొక సిశ్యవి ద్యాలయము కలదు. బెరైన్ 

పురము టోండ్ యొమ్పురముబ్రతరపట్టణములు - 

టోండ్ మొమ్ అన (Thronehome) అని. 

య నః రది తల్లింటి రాజధాని. ఇప్పటికిని: 

ఈనా ర్వే రాజుల పట్టాభిమేక మిటనే జరుగుచుం. 

డును, కిస్టాయానియా నగరము నాల్లవక్రిస్టియన్ 

అమభూ పతివేరునం బరంగునది. నా ర్వేస్వీడనులు 

ఒకప్పుడు ఒ కేభాపకికింద నుండినవి. కె 
౧౯౦౬ నుండి వేర్వేజు భూపతులకింద తిరుగ 

నుండుట కేర్చాటు జరిగినది, (స్వీడ౯ దేశము 
చూడుండుం) 

నాలందనగో త్రము-గవిష్టిర గణముచూ, 

నాలంద విశ్వవిద్యాలయస్టానము- 
ప్తది పాట్నా జిల్లాలోని రాజగ్భహము (రాజ 

గర్) నకు వాయవ్యదిశ గా ఏడుమైళ్ళ దూరము 
నంగల బరగాన్ కడ నుండిన తొలింటి నాలంద 

పుర ముండినతావు. తొలింటిపేరు. విహార 
గానము. రానురాను బిహోరగాగినుమై కడ 
ప్పటికీ బారగాన్ ఆమెను. నాలందనామము 

విశవిద్యాలయనామ మని వంతు. తలంచు 

చున్నారు. ఇది తల్లింట వెద్దనగర మనియు, 
నిందు సెక -౦డు)జనులు, వీనుంగులు, గుజ్జములు 
ఉండిన వనియుం దెలియుచున్న ది. వది బౌద 

మతవిద్యకు ప్రధానస్థానమై యుండెను. శ. 
౧౩ శ తాబ్బకాలమువరకుం బనిచేయు చుండె 

"రాజధాని 



నాలాయన గోత్రము . 

నంట ఇప్పు డంతయు పాడుదిబ్బలమయమె 

యున్నది, 

బుద్ధ భగవానుని శిష్య డగు సారీవుతు9 

జేట. జస్మిం చినవాం దంట, అ మరణించి 

నదియు నిచటనే, శంకరుడు ముద్గరగాగనుణి 

యనుసేరుగల ఇర్ఫురు సోదరులు సారీపుతు) Pp 

జన్నన్థానమున నీనాలందవి ద్యా వీఠము నిర్మించి 

శని. పతీతిః 

శ కాదిత్యుం డనునృ పాలుండు నిర్గించె న్ 

వ్యాసి యున్నా (డు. మహాయాన ర 

నిర్మాత యగు ఈ 

నివసించువాం డనియు, నాళ(డే దీనిని మహో 

bt. దెచ్చి నడిపె ననియు, 

పిచి Ut w ౧వ శ తొబ్లకాల మనియుం జెప్ప 

కలదు. కాని స 

నాగా మన 
జు 

ఇదర నిశ (నిద గ భననములు, మఠ 

వగల యానవాళ్లు బార్తాన్, 

జేగమూన్ ము సఫాపూర్,కపతీయా, జ 

ములు సును were 

పూరు లఅసంబవ లగు గౌమముల నౌక మించి 

యున్న ఏ 

త్తం దక సరస్పున నాలందు. డమనాగ 

ముండెడి దంట దాని నిప్పుడు కార్గిద్యపుఖార్ 

అనెదరు. ఇందు మహావీరసాగమి జైన చేవళము 
కైలదు, 

క్ట 1 వె ౧౨ శకాభాంతమున భక్వ్యార్కి-లీ 
ప మహమ్మదీయ కు భంగమొనర్ప జేసె 

నంట. (మగధ రాజ్యము చూ 

నాలాయనగో త్రము--జమదగ్ని వత్స 
ఉపగణము చూడు(డు 

నాల్గుకాలములు- tile శ్రాస్తో 
ములను నాల్లుకౌలములు- (౨ 0నొమి-.. mw _ 
సీజన్సు చూ నుండు.) 

౧ Spring: Vernal e equinox నుండి 
పారరంభము (మార్చి 21) 

1644 నాపికాశా స్త్రము 

2 Summer-Summer solsticesనుండీ 

ప్రారంభము (జూన్ 21.) 

9 Autumn-Autumnal equin0xనుండి 

పారంభము (సెడె సెపెంబరు 28.) 

ర Winter-Winter solstices నుండి 

పారంభము (డిశంబరు. 22), 

నావలులాపీడలు చూడుడు. 

నా వికౌశాస్త్రమం-ఈ పేరుగల కళనుగూ 

ర్భీనగంథములు నునవాబ్బయమునందు గాన 

రాకున్న వి, కాని యవి మనపూర్యు లెబుంగనివి 

కావు. ఇతరనిదర్శనములవలన నట్టి గ ంథములు 

తొలి మన పండినటు తెలియుచున్నది. 
లో ౧౧ 

వృషమైయు ర్వేద మనంబకు పురాతనగంథ 

మున ఏయేజాతిశెటకలప ఏయేతరగతియోడలం 
య 

జేయ నర మో చెప్పం బడినది. 
చ. 1 

చృృందొ గ్రంథ మని చెప్పంబడం దగినది కాకు 

న్నన్స్కుయు క్రీకల్పతేరు వనంబకు చిన్న సంస్క 

తేగ్ళంథమునందు సమ్ముదయానమున కైన యో 

డలు సామాన్య జాలి యనియు, విశేవజాతి 

యనియు ది 

నావికా 

సపిధముగ6 'జెప్పంబడీనవి, 

సామాన్యజాలి దవ భేదములు కొలది. ౧ 

ఒరి మధ్యవజాతి, 9 భీముడాతి 

ర చపలజాత్సీ ౫ పాటలజాతి, ౬ భయజాళతి, 

2 దర్భ జాతి, “ny పాతపుటజాతి, డా గర్భజూతి, 

౧౦ మందరజాతి యని ఏట్టపరిమాణము Da 

ముదిడాతి, 

బ4యున్న వి. 

విశేవషజాతి దీర్ణము లనియు, ఉన్నతన 
లనియు న్వవిథము. అందు మ్ ౧ ష్ 

౩లోల్క ళ౪ిగతంర ౫ త్ 

౬ తిరి ౭ జంఘల్క ౮ ఛావిని, ౯ థారిణ్స్ ౧౦ 

చేగిని యని దశ భేదములుగ నుండును. ఏీట్ల 
ణపరోాగములును వేజుగ నుండేడిని. ఇంక 

నున్న తజాతియందు ౧ తోర్ష స్థ _9 అసూర మ 

షణ త, 



"నావిగెటర్ ద్వీపములు 

య స్వర్ణ ముఖ, ర గర్భిణి, ౫ మందార యని 

మైదువిధములుగ జెప్పంబడనవి, 

యుద్ధనానలు నించే కలవు, అవి ఇవి యని 

చెప్పుటకు వలయు పరికరములు చాలవు. కాని 

] వ్ ౧ సర్వమందిరములు, ౨మధ్య 

మందిరములు, 3 అగ౦మందిరములు నను తీవిభ 

- భేదములుగ' నుండినట్లు తోంచెడిని, 

అన్ని దేశములు నిద నుండి మేల్కానక 

i పూర్వ SE భరత చేశ్రమునం దుండినది. 

ఇతేరదేశములం దీ నావికా శాస్త్ర మభినృద్ధి 

నం న. ప్యస్తుతము సముద్శమునందు( బర్విడు 

చున్న స్తిమరులు me నగు వ తులు 

గల్లినవిగాని భరత చేశీపుదురదృష్టముననావలు, 

తత సరుకులను మోయు తోట్లిపడ 

వలు వీటితోనే మనశ్యాస్త్రము నిలిచిపోయియు 

న్నది. ఆంగ నావికాశాస్ర్రుము మన కిప్పట్టున 

నధికముగ చేదోడువాడో డగు గాక. దాని 

నభ్యసి సంచుటయే సమంజసమని తోంచెడినిం 

ఈవ్యాసమున భరత దేశపు పుపూర్వస్థితి వివరింపం 

బడినట్టు మాళ మెటుంగం దగినది. 

_న్హావిగేటర్ ద్వీపములు (సామోఆస్ 
ద్వసములు)— ఇవి టీసినియాయందలి 

పొలినేసియా ద్వీప సమూహమునకుం. జెందిన 

ద్వీపములు. ఫీట్రిని కెప్టెన్ కుక్కు (Captain 

Cook) గారు ప్రి వె. ౧౭౭౮ లోం గనిపెట్టి, 

అందలి ప్రజల నావికాచతుర త,వాడునామమున 

నడుచునేర్పుల  నెటింగ్ వీటి కవే రిడిరంట. 
బో స్వైమములక (ఫ్రంద్రద్వి దీపములు ) తూర్పు 

నున్నవి. స్వ బేళస్థులు ప్టిని సామోతన్ 

స్యా లనియెదరు, (ఓీనీనియా, పోలి నసియా 

దీపములు చూ, ర. 

నాశరిగో త్ర ముానిధృవగణము చూ, 

నాశావ్యజనగో శ్ర త్రము-వా ధ్ర న్వ లేక 
మికఉపగణము చూడుడు. i 

1645 నాసికాత్సేతము 

నాసాధి తంకరణ మ్ఇతిన్యాయము- 
నెజువేటీ పూర్ణత నందిన సత్యముతో జేయ 

నగును గాని అట్టి పరిపూర్ణత నందని సంగతి 

వేతొకచర్యయందు ఫలితము గల్రింపం జాల 

దనియు లేక గలించుపరికరము గానేర దనియు 

భావమా 

నాసాకో షరోగవము--౪ము ర్వేద వెద్య 
ఇ్యాస్త్రుమున ముక్కుయొక్క పరికోవ రోగము 

నకు ఇరు 

నాసిక జిల్టా(Nasik Dt.'— నాసిక్ పట్ల 

ము |ప్రథానస్థాన నము. *(బొంబై రాజధానిచూ.) 

ps ఆయుర్వేద వైద్య 
ఇాస్ర్రమున వీనసరోగమునకు. జోరు. 

నాసికాక్టై త్రవమ-బొంటై రాజధాని నాసిక 

జిలాలోని నాసీక్ అనంబడు పట్టణము, దీనిని 

న టన బల మనియు ప కాసి, 

(త్యంబకవ్నైతము నాసికకు పదునెన్నిది మైళ్ల 

దూరమునంగలదు. అది గోదావరీనది పుట్టిన 

తావు. గౌతముని యాశ్రమమై యుండెను, ఇట 

నొక గండశిలనుండి మూండు రంధ్యములనుండి 

పెకి వచ్చుచుండు మూడు జలధారలే గోదా 

వరీనది యగును. కాన నిది గోదావరీనదీ జన్మ 

న్ మనంబర(గెడిని, ఇట గాత మెళ్వర న్వ 

వీంగము కలదు. దీనికి తొల్లింట జన 

మరు తత కనని చెప్పబడినది. 

నాసికపట్టణము నకు సంచవటిన్నేత మనియుం 

చేరుకలదు. గోదావరీనడి కుభయతీరములందు 

వ్యాపించియున్న? పట్టణము. నదీతీరములందు 

చేవ నళములు, సత౦ములు, మళములు విరివిగం 

గలవు, నదియం దొకద్యిపమున తొ ల్రింటి టి పంచ 

నటి (ఐదు మట్టి చెట్టు) శు (త ముంగను. అందు 

పర శాల వెచుకొని శ్రీ స్రీశాముడు వ్ళతోం గొంత 
స 

“కాలను ప. యా చెప్పబడినది. 

రావణుండు నీతాబేవి నపహరించుట. ఇటనే 



నాస్యపంచ కము 

యందురు. కశూర్ప్చుణఖయొక్క- ముక్కు-ను లత 

ణుండు కోసినదాదిగ నీప్రరమునకు నాసిక్ అని 

పరయ్యె నంట. పంచవటియందు నీతా రామాల 

యము కలదు. ఇతావున ॥దీనిని తూర్చుతీర 

వుని చెప్పనొప్పును. వది టా అర మైలు 

దూరమున నున్నది. ఇట రామకుండ ముక లదు. 

అందు శ్రీ రాముడు జలకములాడు చుండోన(ట. 

నాసికయందు పంచవటికడనున్న వివలిం 

గము కడుపురాతేన మనియు, శ్రీరాముల డి క్షీల్థివ 

లింగము నర్చించుచుంటె ననియు |పతీతి తి కలదు. 

నాసికయందుం గల బలరామస్వామి చేవళము 

చక్కని పనితనమునకు ేరందినది. 

మశీతోష్షస్థితి | గలది 
నాసికా 

గాన, నిట 

కూారణాయ లప పక జరిలగి వ 

వ 3 as buss ల. చాక్టగ 
ws 

పంప (బడి న్ు స న. 

ఖా 

మ... ల్వెమువారి గాంవులు ముదం 

చుయం శాల కలదు నాసిక్ ఇ తెడికొతీపను 
ల గ 

క్కు రాగిచేతిపసనులకు వేర్వడసిన తావు. ఇచటి Cc 

తలంటి అంధిసామాోజ్యము నక రాజ 

అప ుంకేక న (పతి్థూ నపుర మి-చటికి నూటపది 

మైళ్ళ దూరము కలదు. లీనా గుహయందలి 

శాసనములవలన కు లీపాభంత చేశమును 

క్ర. ము. ౨౦౦ సంవళ్సరములనుండి పాలించి 

నట్లు * చరిత్రం నివుర్భనములవలనం చేలుచున్న ది. 
ర మహాహాష్ట్ర చేశ మనందగు ననితోంెడీనిం 

నాన్యపంచకము-- బౌద్దమత ధరమున 

౧ అవిద్య, 9 అళ్ళత (నాది యనుకాంతు. రె 

3 అనురాగము, ౪౮ అఖినివేశము (పట్టుదల్య, 

౫ ద్వేషము, నాస్యపంచక మనంబడును. 

పనులు అందమెన వసి నుప సిద్ కలదు, మై . 

నాహానగ్ త్రము-- ఉప భు 
చూడు(డు, 

1646 

నాలికాస్తములు (Fire _Arms)— 
నాళికా వ్రుము లనంగా తుపాకులు, ఫీరంగులు. 

ముదలగువానిని పాంచినులగు నార్యు లెటీంగి. 

యెయున్నా రు. కాని పాశ్చాత్యులవలన మన 

"దేభమునశవి క తగా వచ్చినవికావు. అర్యుల 

మహిమల. దెల్పుట్నకె వేదశ్ళాన్రుపు రాణముల 

నుండి కొన్ని ప పిమాణము లిందుదాహారింప( 

తుపాకులకును, ఫీరంగసలకును_ నళికములు,. 

నాళికములు, నాళ్ళీకములు,సూర్తులు,శతఘ్ను లు 

అను పర్యాయపదములు వెద శాస్త్రాదులయ:దు 

గాన నగుచువ్నవి, 

నళయంత మున వెలువడునది గావున నాళిక 

యనుపేరుగల చాణవిశోవము గలదు. ఇార్జధర 
౧ 

ను ర్యేదమునందు, 

“నాళికా లధువో బాణా 

నళయం, కేణ నోదతాః 

అత్యుచ్చ దూంపా తేషు 

దుర్గయు ద్లేషు లె మతాః॥౫ 

ఆని యున్న ది, నళెయం| తేమున వెలువడు నాలిక 

లనుచిన్న బాణములు గడుదూరముననుండుకోట 

లను గ్ బ్రవలసినయుద్ధములయండుస యాగించు 

నని దీని, కాక్చర్యము. 

తుపాకులు మొదలగునవిగాడ యం తేముల 

వలన నే వెలువడును, కావున శబ్దశ _క్రీసిబట్టె వాసి 
కీని నాళలిశములని వ్యవహారము గలిగినది. మి 

యును నాళము గలిగినవి కావున నవి నాళికము. 

లగుచున్న వి* మోద నుదవహారింపంబడిన నాళిక 

లనుబాణవిశేవములకంటు_ నాళికము లనంబడు 
తుపాకులు మొదలగునవి భీన్న ములని నీ సీత్రి పకా 
నికవలనC దెలియుచున్న ది. ఆరదు 

“నాలికా బుజుదేహా హోస్యా తృన్యంగీ 

మధ్యరంధికా, వ. నీలాం,.. 
అనియు, 



నాలి కొ స్రునులు 

“గహణం భ్మాపనం చెవ 

స్యూతేం చేతి గతి కేయం 

తామా శీతం విదిత్యాతు 

జేతాఒసన్నాన్ రిపూన్ యుధి” 

అనియును జెప్ప బడియున్న ది, తిన్ననెన 

_అకారమును, మధ్యరంధ్యమును గలిగి మర్మము 

లను దొలుచునట్టి నాల్ళిక నలనై సన్న ముగా 

గనురకునూః పట్టుకొనుట, కాల్పుట, గుటి పెట్టి 

కొట్టుట, అను దానితివిధగతులను జక్కు-యగా 

(గహించినచో యుద్ధమునం దాసన్నులగు 

స్ట తు9వ్రులను జయింప నగునని దీని తాత్పర్యము. 

-ఈవివర ణఅమునుబట్టినాళి కాళ బముచేత తుపాకులె 

చెప్పబడిన వనుట నిర్వివా దాంశము. అ 

వేగమున( దె త్మిరీయసంహితయందు- 

“వషావై సూర్మ్మీకర్షం కావ క్యేతయా హస 

వె దేవా అసురాణాం $తతక్షాః _స్టృంహంతి 

 యచేతయా సమిధమాదదాతి స్ నమ 'నెళత్ 

శతఘ్నీం యజ భాకృవ్యాయ పిహరతిో 
అనియున్న ది. 

ఈమం|తేమునందలి సూరి యనంగా లోహ 

మయమగు మండునట్టి పోతనస్తువు, కర్ణ శావతి 

యనంగా లోపల రంద్రము ద క 

మండునదియు ననియరము. ఒకదెబ్బతో నూర్షు 

రను జంపునట్టియసురులను దీనితో దేవతలు 

చంపుదురు. కావున నీబుక్కుచేత యజమా 

మంకు సమిధ. 'నాజానమునోసి వజా9యుధ 

సద్భశమణగు మోద (జెప్పిన నూర్చి యను 

ఈశతఘ్ని వ తువులమిాంద. (బయోగించు నని 

భట్ట్లభాస్కర భా ప్యమును, “సూరి” యనగా 

మండునట్టి లోహమయమగు పోతవస్సువు; అది 
కర్ణకావతి యనగా రంధిముగలది గనుకనే 

మందునది యనియరము. ఈబుక్కు చోరి వం 

టిది. ఒక్క బెబ్బతో నూర్చురను జంపు నట్టి 

శూరులు భతతరు లు, అసురులలో నటివారి 
వొ ల్ 

1647 నాళికా స్త్రములు 

సీబుకష్క-తో (చేవకలు) హీంసింతురు. దీనితో 

సమిదాధానముచేసి శతఘ్ని యగు నీబకును 

వజాయుధముగా నొనరించి (యజమానుడు) 

శత్రువులను సంహరించుటకు (బయోగించు నని 

సాయ ణావార్ము ఫి భవ్యమును తట 

శు, క్రసీలియందు నాలుగ వయ ధ్యా యమున- 

“అ స్రంతు దింవిధం చేయం నాళికం మాం 
తం స్వం తకం తధా | 

యదాతు సూల కం నాస్తి నాళికం తత) 

భారయేత్ ॥ 

నాళికం ద్వివిధం చయం బృహత్. ముద 

విభదతః | 

తిర్య న / చ్చిధమూలమ్ నాళం పంచ 

విత స్టికమ్!! 

మూలాగయో రృమ్య భేదీ తిలపిందు యుతం 

సదా! 

యంతా న్ ఘా తాగ్నికృత్. గాముచూర్ణ 

దృక్కర్ల మూల కమ్॥ 

సుకాప్రో వొంగబుధ్నం చ మధ్యాంగుళ 

. బిలాంతరమ్! 

స్వాం లేన్ని చూర్ణ సంధాతి స పట 

యుతం దృఢమ్॥ 

లఘునాళిక మ వ్యేతత్. సిధార్యం ప శ్రి 
సాదిభిః! 

యధా యధాతు త్యక్సా నరంయధా మ 

విలాంతరేక్॥ 

యధా ర బృ హాద్దోళం దూర భేదీత థా 

తథా] 

మూలకీల భ్రమా లక్యుసమసంధానథాజి 

యత్ ॥ 

వ వ ౦తత్ కాష్ట్రబుద్న వివర్తి తేం 

వాహ్యాం కళటాద్వైస్తు 

ప కం విజయపదమ్! 00 

అనియున్నది, అ ఆ (స్రుము నాళిక మనియు, 

మాంతిక మనియు ద్వివిధము. వూంతి కౌ 



నాళికా(స్ర్రములు 

(మ్రుము లేనియెడల నాలిక్యాస్త్రము ధరింపవల 

యును. నాళిక్యాస్త్రము ముదము (చిన్నది), 

బృహత్తు(పెద్దదిఅని ద్వివ్ధము, అందు ముద 

మగు లఘునాళికము. (తుపాకి, 

జేనల పొడుగుగలిగి నిడుపుగా లోపలరంధ 

మును మొదట నడ్డముగా జిన్న బలముగల 

నాళమును గలిగియుండును, మజీయును నాళ 

మునకు మొదటను, చివరను గురిచూచుట 

కనుకూలముగా నుండు నూగింజవంటి బిందు 

వుండును, మొదట నన్నీచూర్తము (మందు 

పోయుటకు వివంటిచోటును, కీలునొక్కు-ట 

వేత నిప్పురాలునట్టి ఆ 

యు నుండును. 

నాళమునకు కాంపుదలగా మంచి దికబ్లతో 

జెయంబడిన యు వాంగము( వీడ్స్ a 

అగునపి గలిగి నాళమునకు 

నడువు నొకయంగుళల మెడముగ్లల 

గలిియుండును, నాళములో సన్ని చూర్తము 

(శువాకిముందును cpt దట్టంచుటకుం BA 

గట్టి నలాక “(గజము యో బిలమునం దుం 

అయిదు 

శారు (చెకుముకి తాయి 

) కుందా a 

మువారగమునకు 

వెిలమును 

షస కాల ల్బలమును, జను) దళమును meee 

దగిన లఆఘునాళిక (తుపాక్సి యిది నాళము 

యొక్క త్య క్చారము (దళముం పటిమ ముద 

లగునవి) కొలదిసి, బిలముయొక్క.. స్టాల్యము 

కొలందిని పొడుగుకొలందిని దూరభేదియగు 

బృహపోళము ( పెద్దగుండు) 
లద ది 

చుండును మొదటనున్న కీలుమణును దిప్పుట 

(పయోగింప( సుకు 

చేత గుణీ చూచి |పేల్చవలసియుండునదియు(, 
గబ్బతోంజేసిన యుపాంగము లేనిదియు, శకట 

ములు మొదలగు వాసిపె నొక్కి చికొని- వో 

బడునదియు, విజయ [పద మగునదియు _ 

న్నాళిక (ఫిరంగి యనంబడునసి తాత్పర్యము 

_ మజీయును “Use నాళికాస్త్ర 
(పయోగముంగార్చి, 

1648 నాళికౌాన్ర్రములు 

“నాళ్లా స్తం శోధయ దాకా దద్యా 

త, తాగి చూ రకం | 

నివేశథయె తండేన నాళమూలే యధా 

దృఢం || 

తతః సుగోళకం దద్యాల్ తతః కశేజన్నీ ట్టి వ్. 

చూర్షకం | 

కరచూ రాన్ని దానేన గోళం లత నివాత 
ats) ae) 

యెత్ | 

DEN ౯ ల్ క గ లమ్యే భేద యథా బాణా ధనుర్హ్యా 

వినియోజితః |, 

భవేత్ సంధాయతు తధా...” 

అసి చెప్పబడి నది. తెతుదొో ర్తి నాలిక 

మును తుపాకిన్సి ఈ కోధించి, పిమ్మట దానితో 

నగ్ని చూర్ణము (మందు ను 

మూలమున గట్టిగా దండముతో ప. 

వ్ తలు, తర్వాత మంచిగోళము (గుంక్చ్భు ను 
9 

వేస్కి అవెనుకల జెవిలో వాలదు బోసి 

సట రు ఆనల వాల్ 

అనంతే 

రము దానికి నిప్పంటించి పేల్చి గుండుతో 

గుటిీని గొట్టవలయును, ధనుస్పుయొక్క- నారి 

నుండే (ప 

నై గుండును గుజికిం దగులునని తాత: స్ట్ముః 

శ (బడుబాణము గుజిందణులు 

అ మజయు శ్రీ 

రథనారాచె a రథ వికిరిఫిః! 

రీముచదా మాం యణమునందును- 

క్ 
ల్ 

“నాలి కణ 

ఉప 

నిహతో లమ్మేణః మూచొా తకు 

కారు కమ్॥ 
€ 

“సే ద్ప్య 

అని యింద జత్తు త్తు లమ్మణున్నిపె 

గము చేసినప్టు చెప్పంబడియున్న దిః 

భారతమునందుంగూన- 

న్ కర్జినాళీక నారాచానుత్తి ప సంతి 

“కరినాళికనారాణాన్ సిర్హరంతి. [1 

“ఆస్యతః కర్లినాళకా౯ా మార్గణాన్ వన 

యచ్చిదః ” 

ఉతత్రో నాళికనారా చై ర్భల్లైః? 

అని య నేక స్థలములయందు నాళికా స్త్ర పయో 



నాళికా ప్రములు 
గము చెప్పబడియున్నది. అధర్య వేదమునం 

గొన్ని చోజ సీసముతో శతులను నళింపంబేయు 

గాధలు గల మంత్యము లగ పడుచున్న వి, 

. అందు- 

న వా! వరుణః సిసాయాగ్ని 

ఫ్ర రుపావతి! 

సీస్ మళంద 18 ప్రొయచ్ళల్ తదంగం 

యాతుఖాత నంగ 

యది నో గామ్హంసి యద్యశ్యమ్ యది 
పూరువమ్! 

నన విధ్యా మో యథా ను 

సా అ వెరహాఃో 

తం హత్యా ర్స్ 

అనియున్న ది. 

- ఇంకను గొన్ని మంతిములయందును సీ ఎస 
ముతో ను చెప్పబడి యున్న ది, 

సీసముతో శత్ఫునాశనము చేయుట యనగా 

గుండుతో గొట్టుట యనియూహీంపవలయును. 

పెనుదా హరించి నయధర్వ వెదమం, తేములకు 

గ్రిఫిత్. దోరగారి భా పాంతరీకర ణము. 

“Varuna’s benson has blessed 

the *lead and Agni strengthens it. 

indra has given me the lead; 

this verily repels the fiends, 

“If thou destroy a cow of ours, 

a human being, or a steed, 

We pierce thee with this piece 

of lead 

So that thou mayst not slay 

our men’ 

The hymn has been translated 

and annotated by Dr, Julius Crill, 

Hendert Leider des Atharvaveda 

(00. 1/5.) 

*The lead: a piece of this metal 

employed as a charm against de- 

mons and socery: See Bk XII ఓ, 

1, 19, 20, 53. So in England a horse 
207 

39 

1649 నాళికా, స్త్రగోళ కములు 

shoe was in former times generally 
regarded as a protection against 
witches and is still sometimes nai- 
led on or over the door of a house 
or stable, 

Iron in other forms also was 
used as a charm for stables:— 

‘Hane up hooks and shears to 

scare, 

Hence the hag that rides the 

_ mare, 

Till they be all over wet with 

mire & the sweat, 

This observed,the manes shall be, 

Of your horses, all knot-free”. 

Herrick-charms and 

ceremonies LXVIII 

అని వాసి యున్నారు. "కాని యధర్వ్య వేదము 

నందలి మంతి పి కరణములనుబట్టి రిశీలించి. 

నను నీసళబ్దప్రయోగమునకు సన్నిపితముగా 
నగ్ని శబ్దప్రియోగము గనంబడు చుండుట చేతను 

సీస మనంగా నీసపుగోళ మనియే యర్షము 

చేయుట యు క్లియు క్రముగా నుండును కాని, 

ఇంగ్లాండులో a పముక్క_ను గుమ్మ మునకు 

వ్రేలంగట్టునట్టి నటి యావార మున్న దిగనుక నధర్వ 

సన వాన వీసమునకు సీసనుముక్క- 

యెయని 

హేతుకముగా నుండ లేదు. 

నాలికాస్త9 గోళకములు (గుండ్లు) . రి 
అగ్ని చూర్ణము (మందు) (Bullets & 
We అ 

(నలో. భోహనుసోా గళ్ళ 

ఘుటికః శేనలోపీ వా 

వా గీ ఫితీ దొరగారు ఏసినవ్యాత్ 

au సస్య అఘునా శ 

ల తు భవి వా॥?? 

అనియున్న ది, గోళము (గుండు కేవలము. 



నాళిక్యాస్త్ర గోళ కములు 

లోహముతోంగాని, సీసముతోంగాని యితిర 

ఛాతువులతోంగాని చేయబడి లఘునాళికము 

లకు (తు పాఠకులకు) గర్భ ఘం 3క్రగ* నుండునని 

దిని తాత్పర్యము. అగ్ని చూర్ణము (మందు 

ేయుటంగూర్చి--- 

“సు సువర్చిలవణా త్సంచ ప న. 

అంతర్జూమవిప కాగర్క-స్ను హ్యో 

ద్వంగారతేః పలం! 

శుబ్ధాల్ సంగాి oy సంకూక్టక్ట 

సమ్మాల్యవ ంస్పశే ద సె? 

శుద్దా ర్మా-ణా 0 రసో నస్య 

కోవే దాతేన చ | 

పూ నర్కరవ చ్చెతే 

దగ్ని చూర్తం భవేత్ ఖలు: 

అసిచె త 

సువస్ప్రలనణము అయిదుపలములు(0తు), 

గంధకము ఓక పలము (4కు1), పాగపోకుండ 

కాల్చిన జిలేకుబొగ్గుగాని, జెముడు బొగ్గు గాని, 
గా 

అమఘువ పుపొగు నాని. ఎ శతముః సీనిని వేజు 
౧ 

'వేజటుగా మె తగా నూజి, కలికి తెలజిలేడు 
ద ౧౧ 

పాలతో మర్టించి తడి యిగురున శ్పైండంబెట్టి 

మరల ప నిసుకేవలె నన్నిచూర్ల వన. 

దినికాత్సర్యము, 

నాళికా స్త్రముకి" "అకు. 

a సువర్చిలవణా హై. 

పుడ్వా చత్యార షల 

pT 
గంధాంగో కొతు పూర్వవత్ | 

అని యింకొక పకారమును జెప్పంబడ్నదిం 

"సువర్చిలవణము 6 లేక 4 పాళ్గును మునుపటి 

పతన బొగ్గును, గంధకమును చేర్చిన అన్ని చూర్త 

.మగునని నీనిశా కృర్యము. : 

హు సెస్ట్వ గంధస్య సువర్చిలవణస్యచ! 

శిలా యా హరితాళస్త స్య తథా సీసమలస్య చ! 

1650 నాళికా స్త్రగోళ కములు 

హింగుళ స్య తధా కాంతరజః కర్పురస్యచ 

జనీల్యోధ సరళనిర్యాసస్య తదైవ చ! 

సమన్య్యూనాధికైర ంశ్రెరగ్ని చూర్ణా న్య నేక నకి 

కల్పయంతి చ తద్విద్యా చందికాభాది 

మంతి చ॥? 

అని యింక ననేకవిధము లగు నగ్ని చూర్ద 

ములు వివరింపంబడియున్న వి. బొగ్గు, గంధకము, 

సువర్చిలవణము, మనళ్శిల (మణిశిల), హరి 

తాళము, సీసమలము, ఇంగీలీకము, ఉక్కబీకు, 

కర్పూరము, లక్క, నీలి సరళ (చేవదారు 

నిర్యాసము ఫట నెచ్చుతగ్గులు గల పాళ్ల ను 

సమకూర్చి వెన్నెల మొదలగు వాని వన్నెలు 

గల వివిధములగు నగ్ని చూర్హ ములను నేర్పరులు 

కల్పింతు రని దీని తాత్పర్యము. దీనింబట్టి చూడ 

వ నుపయోగించు నగ్ని బాణముల 

చూర్గములును, AE యగ్నీ చూర్హ ములును 

విలా సార్గముగా నుపయోగింపంబడు నాశకాశ 

బాణములు, చిచ్చుబుక్తు, మతాబులు మొదలగు 

వానిచూర్ల్ణ ములను చేయునట్టి విధానము 

సూచింప. బడుచున్నది. 

ఈలీరున నునపూర్వులు నాళికా స్ర్రుములను, 

గోళములను, అగ్నీ చూర్తములను జక్కాంగా 

నెజింగి యున్నను,నాళికాన్ర్ర పయోగ మాసుర 

మనియు, అది యధర్మయుద్ధము నం బ్రియో 

బడందగిన దనియు .వారితలంపు. 

కాంబట్టియ ధనున్వేదము నందలి 

మాంతికాస్త్రుములతో నాళికాస్త్రుము సమ 

గౌరవమును బొంద లేదు, దినికన్న నధిక ఏర్య 

వంతములగు మాంతి)క్నా స్త్ర స్రము .లుండుటచేత 

నిది తుచ్చముగా నెంచబకు చుండెను, 

కార్యవశమున నొకానొకప్పుడు వారు దీనిని 

బ్రయోగించినను దీని కంత గా బ్రసి్ధి రాలేదు. 

నుహాభారతమునందు దోణపర్వమున- 

SE 
. ము త్రమాం! 

గంప 



నాళీజంఘు(డు 

నత తానీ దధర్శిష్థమ శ్ర స్త్ర మ్యుద్ధ మేవవా 

నత త్ర కర్గనాళీకో నాలిప్లో న చ వస్తుకః॥” 

అని తుపాకలు మొదలగు తుచ్చా స్త్ర 

ములు మొదలగునవి యేవియు లేని ధర్మ 

య్వద మే చేయంబడినదని చెప్పంబడియున్న ది, 

నాళీజంఘు(డు బకము (కొంగ). 
దీనికి రాజధర్ముం డనుబిరుదనావముము కలదు, 

దీనికొక దెత్యుండు వలికాండుంచెను, గొతము( 

డను నొక నిప్పుని కొకదుర్మార్గుం డగు 

సుతు. డుండె నంట, వాం డీబకము నర్థింపం 

దన చెలికా డగు బెత్యు నితోంజెప్పిధనమిప్పింప 

గెకొని మాంసాహార మపేఖీంచి యా 

బకమునే చంపంబోయనంట, దాని మితు9ండగు 

,దిత్యుం డద చూచి బకమును బట్టుకొని 

రకీంచి యాకృతఘ్నునిం బరిమాశ్చె నంట 

నిండుకుండ తొణ(కదు-_ ఆంధి 
లోకో క, 

నిండుసున్స అను సారము చూ, 

నింబపంచకము --- ఆయుర్వేద వైద్య 
శాస్త్రమున చేల వేము, వేపచేక్క, తురక వేయ, 

కరివేంప, పెదమాగను (అనయా పెను వేంప) 

చెట్లకు నింబపంచక మనిపేరుః 

నింబార్బ_నుతవుంం- శోమశాచార్య 
నకు భాస్క-రాచార్యుండని పేరు కాని యూ 

మహనీయునకు నింబార్కుం డని పసిద్ధమగు 

వాడుక్నామ ముంట నీముతమునకు నించార్క- 

మతమని పేరు ప జ న న, ఆశండే యీ 

మతేక ర, మ వ భాసజరో 

చార్యుం డీతేడే యని వాడుక గలదు. 

సింబార్కు.(డు సూర్యు నియంశమున జనించే 

నందురు. ఈతనిమ తాను సారము వేదభామ్య 

మోామహాత్నుండు రచించెననియు, అది జిొరంగ 

జీబు నౌజ్ఞ మేర కన్నిపా ల్పేయ(బడినవాట్లతో 

బాటు రూపుమాసె ననియు నొకవాడుకయుం 

1651 నికారాగువా ప్రభుత్వము: 

గలదు. భాగవతము సీమతసు స్థ లెట్టవ ప్రప క్తి తత్ర 

గారవింతురు. ఈ మతము నెస్తవమతములలో 

కటి, నిష | నొకటి విష్ణు పారమ్యము ప్ శాథాకృష్ణులను 

శ పూజింతురు.గోవీచందడ నమ్మా. (వక మలం 

ధరింతురు. 

గీతగోవిందమును రచించిన జయబేవకవి 

తేమమతేమునకుం శేరినవా( డని యీమళస్థు 

లందురు, అట్టగు నేని బది చెతన్యమశమునకు 

దగణమతమె యుండవలయును, ఏరును జీవా 

తను రాధ యగునాయిక గాను, పరమాళ్ళను. 

పతిగాను సంభావింతురు, “జగదీశ్వరుం డొక్కండే 

యున్నా (డనియు ఆవిగ్యహముంజూచి భూలోక 

మున నెట్టానందించు చుందురో అన్తే పరలోక 

మునందునను పరమాత్నుం డగు శ్రీకృష్ణుం 

గాంచి యానందింప నగు ననియు, అందుకు. 

భక్రియ్ సాధన మనియు, రాథాకృమ్ణులను 

జీవాళ్ళపరమాళ్మల కె క హీఠభోగము లాపాదింప. 

రాదనియు( జెప్పంబడినదిః 

ఈ మతేగంథములు గిరివ్రజము, రత్నమం 

జర్కి రత్నమాల, Oo en సేతు: 

కము ననునవీ గలవందురు. 

నికారగువా పృ జాపాలనదేశము- 
(Nicaragua Republic)9ది మధ్య అమెరికా. 

యందలి పిజాస్యపరిపాలన దేశము, ౮౯౨౦౦౮ 

చతురపు మైళ్ల ,నెశొల్భము గలది, ఇం దించు 

మించు ళళం౦ం000 జనులు వసించుచున్నా రట. 

Leon పురము ప్రభుత్వ స్థాన మున్న (పథాన 

పురము. (మధ్య అమెరికా చూ 

నికారాగువా ప్రభుత్వము (Nicara- 

gua)-— మధ్య అమెకా ఖండములోని ప్రజాపి। 

భుత్వ దేశము. నలువదితొమ్మిది వేల రెండువం. 

దల చతురవుమైశ వై శాల్య మయ ఏడు. 

లతల, పజలు జన సంఖ్య యనియుం జెప్పంబడీసది= 



నిపంపశాఖతుత్రయులు 

నికుంపశాఖక్ష తియులు--(వత్రియ 
కులము యూ 

నికుంభు(డు  ళండ్రి పంభకర్షండు. 
'అసురుండు, లంకాయుదమున మం 

నిహతు6 డై నవా(డు, మజీయు నిమ్వ్యాకవంశ 

తత్తియు. డగు హర్యళు ని కమారునకును 

నికంభుం డనుపేరు కలదు. కుమారుండు బరి 

శాళ్వుండు లేక అమితాళ్వుండ్సు. లేక క 

వాళ్వుండు, లేశ సంహ తాళ్ళు, డను వే 

శలవాండు, 

నికోటైకా (Nicotine)—9దిపొగాకునం 

చుండెడి విషము, ఇది తొలుత రంగులేని 

దిగా నుండు దవ మేకాని మహోవా ము పథము 

నకు బహీిరంగపణ చిన పచ్చనిథాతువ్ర కలదిగ 

నగును, — పాణము దీయును, వివ 

ములలోసిడిగాం జెప్పంబడినది. చుట్ట గాల్బుతేటి 

నివి కాలిపోవును గాన నంత యపాయకరము 

నికే మ్ (నూజుకురు లేక పెట్టుడు 
DEG లిదండులు 

నాల్నమునందిడిన వ్యావ +రక నామము వానికీ6 

బేకపచుండును. భరత చెళమున నామకరణము 

నందు ఏ నకీత మున జన్నించెనో దాని కనుగు 

నక్షతినామముకూడ నుంచెదరు కాని కనిన గ 

అది వ్యవహారమున వాడుక్ నందియుండుట 

లేదు. కే” సనులందు రామానుజీయ నెవవ 
nj నా 

దీశయందు మత సంబంధ నామములిడబడుచుం 

డును, కాని వైస్తవదీమానామము సస్య లగే 

నికి వచ్చుచుంటం గానరాదు., ఒక రొనర్చిన 

Ss నిచకార్యముల 'మేరక్రు వారికి 

కులు. వేణ్ోక పెట్టుకునే పేరు. లేక మాజువే వేరు 

చెట్టుచుంథుటయు, అద వాడుకనంది. ప పినిద్ధ 
.మగుటయు.: నచ్చటచ్చట. జరుగుట. _గాననగు 

1652 నీన్నేమ్ 

చుండును. ఇట్టిపే రాంగ్యమున(3101 Name) 

(నిశ్నేమ్ అ నంబడుచున్న ది. నిశ్నేమ్సు మంచి 

ఏమైనను కావచ్చును. కొన్ని బిరదము లవే 

పెలుటయుం గలదు. కొన్ని చడపేరు కొన్ని 
య G0 

వెక్కిరింత (హెళ న) పేరు కూడ నై యుండుమఘం 

ఎట్టున్న ను అట్లి= బర్లు నిన్నే మృనం బడుచుం 

భరతే జేశ్రమున నిట్టి యాచార 

మున్నను, అమెరికా దేశముననివి రాజకీయవ్యవన 
హోరములందు( గూడ వ్యావీంచియుండుట గాన 

నగుచుుడె న ఠి కొన్ని జాతికంతకుం గల్ల, విేన 

యం సె క్ష ఎమ, § య సె ల స్థులచే వాడయబముచుంచును కొన్ని (పశ్యేకవ్య 

కులకుం జెంది వ్వనహరింప బడుచుండునుం 

కొన్ని దేశములకు గొన్ని పట్లణములకుం జెంది 
రి 

వాండబడుచుండును, 

కలక తానగనమున కాంగమున (City of 
జాం యి 

డునదియీ, 

Palaces. 

శాశ్టిగ్ చేశమునకకంకు మవువ(ల దేశము. 

బెల్టియమ్ 'ేనమునందలి 'ఘెంటువురము నకు 

City of flowers. 

శ్రైజగ న్నా థము (పూరీ) నకు యాతీ కుల 

యూరు, 

జపాన్ చెగమునకు Land of Raising 

Sun. 

జావాద్వీసమునకు Fairy. land అనియు, 

Land of spirits అనియు నిక్నేమ్సు కలవ. 

గను సుచేశమునకు Land of Currents. 

: శిల నగరమునకు Imperial Ci ity. 

. చ్యారశకాపట్టణమునక శ్రీకృష్ణనిపట్టణము, 

నేపాల చేశమునకు. కస్తూరి దేశము." 

నార్వెదే చేశమునకు Land of Vikings. 

సరాసు చేశమునకు Land of Frater- 
nity, Equality, and Liberty. 

బనారస్ పట్టణమునకు Holy. City: 

బోంబై నగ రమకి Commercial capi- 

tal 
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బెర్హిను (జర్భున్రు నగరమునకు (City of 

‘Storks. | 

బూ)జెన్ (బెల్లియమ్) పటణమునకు Dead 
జ ట్ 

City. 

మైసూరునగరమునకు City of Electri- 

clty 

జెల్లియము దేశములోని మెలీన్సు పురమునకు 

‘Town of Moon Quenchers. 

ఫిన్తాండు దేశ్రమునకు Land of Thous- 

and lakes, 

అమెరికా సంయు క్ష రాష్ట్రములకు Land 

of Strips and Stars 

సిమూనగరమునకు Viceroy’s City, 

City of Political atmosphere. 
సింహళ దీ(పము నకు రాకుసరాజ్యము. 

స్విజర్ధాండు దేశము నకు Play ground of 

Wurope, Land of Avalanches. 
హరద్యారపుగమునకు సా నాబలయూూరు, 

. విష్ణు వాద నగరము, | 

హృషె. వేశమునకు బై రాగులపట్టణము, 

_పాదరా బొాదునగరమునకు Aristocrati 

City. జన జ్ 

హాలండుచేశమునకు Land of Tulips 

Land of Windmills and Dykes. 
అలహాబాదు (ప్రయాగ 

స ౮ 

City of Holy Baths, City of Dis 
tences, a 

ఈజిస్థ దేశమునకు Land 01 Pyramid: 

ఐర్హాండు దేశమునకు: 1,214 of Him) 

urs and Emotions, ~~ 
ఇటలి దేశ్రవు “శ్రా రెస్సనగరమనన Cit; 

of Flowers. 
వస్తాండు దేశమునకు Laad of Cuishers 

ta of Ponies "ని శ్నేముు. 

Waste as 

“Granite City 

పురమున? 

ర్ి నిశ్నేమ్ 

లయ నిజం ఫరమునకు ఈజిప్టు దే తోచి అలెగ్ధాండా ఫు 

Delta City. 
ఈజిప్టు డేశ్లములోని కరో నగరమునకు 

ఉముద్దున్యా. (భూమికి మాత యని యర్థము). 

' మసపా సేమియా దేశపు చొగ్దాదువురమునకు 

City of Caliphs = 

పాల స్పీనా దేశపు జరూసలెమ్ పురమునకు 

City of Peace అనియ్యు (City of the 

Great King అనియు, City of Herod 

అనియు ని న్నెమ్చు* 

స్మా-టండు దేశపు ఎడింబరో నగరమునకు 

మ Te 

జిబాల్లరు దుర్గమునకు [107 of Mide- 

taranian,. 

కర్యూ బా దేశ్రపు పహావనాపురమునకు Pearl 

of Antelles. 

వరాండుబేశఫు లిమరిక్ పురమునకు City 

of oats Freaty. 

లండన్ నగరమునకు 

అనియు, (City of 

ఇ రగ తపు చేశ్లపు 

Mite. Babylon 

— Masts అనియుం చోరులు. 

_ ఇటలీబేశవ్రు మిలాన్ పురమునకు. Little 

ల; Paris, . 

చీనా జేశ్సపు వీకిన్ నగరమునకు Celestial 

‘Town. 
కన డా దేశపు Wu Gib. 

ralter of 

City of Seven Hills 
ఇటలిజేశపు నెనిస్ నగరమునకు 31148 

Rees City, 

of the sea, Town of Gondola Roads. 
ఆంగ్ల దేశపు సేద్య గానికి John Ball, 
ఏర్హాండు దేశపు శూారునకు Vat, 

డెన్నారు-.'దేశవు on రులకు Danish 

Wo 



నిన్నే మ్ 1654 నిశ్నేమ్ 

అమెరికా సంయు _క్షరాష్ట్ర బాల్లిమోరువురమున కు Monumental City. 

49 
బోస్టన పురమునకు Puritan City యనియు, Hub of the 

‘Hits అనియు పేరులు. 

బూ నుప్రురమునకు Gity of Churches, 
0౧9 

"కేశాండుపురమునకు Forest City, 
ఆం 

వాన్ని బాల్పురమునకు Bluff City. 

హూలియోాక్సురమునకు Paper City. 

విల్యాకీవురమునకు Cream అ, 

న్యూపీర్షీన్సు పురమునకు Crescent City, 

ర GCothamఅనియు EDN City” 

యనియు ని 

ఫిలడల్ఫియానగ రమునకు Quaker City యనియు, (City’ 

of Brotherly Love అనియు పేరులు, 

పిట్పుబర్దవురము నకు Iron City, Smokey City. 

వీయోరియాపురమునకు Whiskey Town. 

రిచ్మండుపురమునకు City of Seven Hills, 

సాన్ ఫాన్సిసో- పురమునకు Golden City. 

సాల్లు లేక్సిటి పురమునకు City of Saints. 

న్పీంగుఫిల్లుపురమునకు Flower City, 

టోలడో పురమునక Corn City. 

అమెరికాసంయు కరా న్టమునందలి లా (States) నివాసముగాగల (ప్రజలకు: 

సాముదాయకము లగు సిన్నేస్సు. 

అలబామా 

కాలిఫోర్ని యా 

కొలశిడో 

కన ,వ్రీకట్ 

డెలావారా 

ఇండియానా 

కయావా 

'కాన్సాన్, 

-పంటకీ 

సేటు నివాసులకు Lizards 

$3 Gold Hunters, 

1? Silverites, 

iy | Nutmegs. 

Ee Blue hen chickens. 

97 Hoosiers, 

37 Hawkeyes. 

3 _ Jayhawkers, 
19 Corncrackers, 



నిశేపరాయండు 

మేరీలాండు 

మిచిగాన్ 

మిస్సారీ 

నారు హెంపుమెర్ 

ఓహియో 

వెస్టు వర్దీని యా 

న నిఘంటువులు 

Clamthumpers, * 

Wolverines. 

Bullions. 

Sage hens. 

Granite Boys 

Buckeyes, | 

Snake deggers. 

వశే అమెరికా సంయు కరాష్ట్రముల -పంసిచెంటకంగూడ ఈనిన్నేము తప్పలేదు. 
కం; ౨ అ 3 యా ని 

“President: Washington—Father of his Country. 

Adams-— Colossus of independence. 

Jefferson—Sage of monticello—Long Tom 

Madeson—Father of Constitution. 

Q. Adams—Old man eloquent. 

Harrison—Old Tip. 

Tyler—Young Hickory. 

Buchanan—Old public F anctionary. 

Garfield—Martyr President and first gentleman in ths land: 

Mackinly—Advance Agent of Prosperty, 

Roosevelt—Rough Rider Teddy. 

నిక్లేపరాయ(డు- విగోహవుప్టి గల్లు 
"నవ తకాజన డని భావము. పెకి దర్పముగ 

నగపడుచున్న చేతగానివాం డనుట కీణ కిని 

' వాడుచుందురు. ఇది హాళన, 

నిగీరియాదేశము- ఇది ఆఫికాఖండ 4 
మున సౌడాన్ లేక ని గీటియా దేశమున నున్నది. 

ఇందు సోకోటోగే నైటు, బొర్తూన సెటు అని రెండు 

స్టట్సు చేరియున్న వి. నిగరియా Rode Niger 

Company వారి సెరిటకీ యనంబడుచున్న ది. 

(ఆఫ కాఖండము శాశాన్' కఫ నిగీటియా 

చేశము చూ 

నిగ్రీటియా(సౌడాన్ లేక నిగీంటియా 

దేశము చూడుడు.) 

నిఘంటువులు--వభామయం చై నను 
: నిఘంటువు లుండుట. ఆభాపా పాశ స్త్యమును 

'చెల్పెడిని, శబ్దము, దానియుత్స త్తి డాని రూప 

నివ్పత్తులు, అగరు పూరం 'దెల్పు గ్రంథ 

ములు నిఘంటువు లనంబరంగను, సంస్కృత. 

భా పానిఘంటువులందు సెసంగతులే గాక ఆశ 

బము ఏలింగమో, వఅంతమో కూడ వివరిం 

ఏటికిందోడుముహోనిఘంటువుగ, జర౦21) 
లందు ఏయేగి ౧ంథములం దాళబ్దము లేయర్థ 
ముల నొసంగ నెట్టు (ప్రయోగింప6 బడి నవియుం 

'దెల్పుదురు, భరత చేశవు సిఘం౨టువు లాదికాల 

మునుండియు సూతరూవమునను క్రోకరూప 

మునను నుంకుచువచ్చి నవి. అంధ్య్రభామకం 

బద్యరూపమునన్సు ఇటీవల మాటలుగను, 

మ నిఘుంటునులు వాయం' 

బ*నని. 

సంస్క్భాత భా హా నిఘంటువులం దమరసిం 

పడను బొద్ద పండితునిచే శోకరూపమున విర 



'నిఘంటుపులు 

న అవురకోళ మను వాడుకనావుము 

నిఘు ఏటువు 

చింపంబడి 

నందిన నామలింగానుశాసననామక 

భరత చేశమునం చెక్కు_వ వ్యాపక మందియు 

న్నది. ఇందు. గానంబడని కొన్ని శబ్దములకు 

అమరచేవష మని వేజ్ొకగంథము కలదు. అవు 

రకోశచ్యాఖ్య యనందగిన గురుబాలపిబోధిక 

యనంబడు నిఘుంటువొకటి కలదు. ఇంక్ ఢనం 

జయ నిఘుంటున్ర, తాన నూ బహు 

రూపకోళథము, విశ్వశోశము, మేడిసీకోశము, 

పహోరావళికోళము, వకాతురకోశము, ద్భ్యతుర 

హోనము, తర మ రకోళము, మొదలగు కోశ 

ములు లెక్కకు మితిమోటునటు గానంబకు 

చున్నవి. క్ 

ఇవ గాక విద్య శౌస్రుమునకు ధన్యంతేరి 

కృృతమగు ధన్వంతరినిఘంటువును, ధనంజయ 

కృతేమగు ఓవధీగుణకల్పమను ననౌషధినిఘుటు 

బౌకటియు, రాళినిఘంటునవు, నతత్యనిఘంటువు, 

గవానిఘుంటును మొదలగు 

శా స్ర్రపంభావల నిఘంటువ్రులును గలవు. ఇటీ 

వల మహామ హా పాధ్యాయ పరవస్తు రంగా 

పెక్కు_జ్ తీవ, 

చారు లయ్య వార్లుం గారు రచించిన సరంనబ 
తి య య 

సంబోధినియు, అనృగారు రచించిన 

తాంగకోశమును సుపిసిదములుగ వాడుక 
00 ౮కు 

నందియున్న వి, 

శ్రీవిజయనగర  భూపాలురలో నొకరగు 

ఆనంద గజపతి వాహోారాజుగారి పోషణము 

మేరకు తారానాథ తీర్ణవాచస్పతి యనంబడ్న 

మహావిద్యాంసుండు 

మును దానినుండి సంగ్రహించి యామహానీ 

యుంజే వేటుగవాిసిన యొకనిఘంటునును 

ఉత్తమకోశములె దనరుచున్నవి. ఇంక సిట్ట వె 

న్ని యోగలవని యూరకుండుటయేసమంజ సము, 

నిఘుంటువులంగూర్చి 

స జ వాచస్పత్య 

ఇంక తెలులస 

యోచించిన నవియు!. గొన్ని ప. 

1656 నిఘంటువులు: 

గన్ని మాటలరూసమునను ఉండుట గాన 

నగుట నిదియు సంస్కృత పద్ధతియే యసి- 

పకోదుూః తర్యాతకాలమున ర-చచింపంబడ్న. 

సిఘంటువులు శ హ్టైర్ధములు మాటలుగవే యుం. 

డుట గాననగును. 

తెలుస భాషయందు నిఘుంటున్రలు అమెర 

కోశమునకువళె వర్ష్మకమమునం గాక వర్ష (కమ . 

ముననే ప. 'గాననయ్యెడిని. భయ 

పల్లీ సితారామాచార్యుల వారి శబ్బరత్నా కర 

ము వీగిరాల జగన్నా ధకవిక కృతమైన శుద్ధాం 

(ధపదవారిజాతమును, రంగనాయకులు డేషిచే. 

విరచితమైన ఆంధదీవీకయును, బం ఓ 

చార్య విరచితమైన దైకృతదీపికయును, వుహో: 

కాళి సుబ్బరాయ విరచితమైన శ్ర బ్టైర్ధచందిక. 

యును మాటలుగ నున్న తెలుంగు నిఘంటువు. 

లందగ 9గణ్యములుగం 'జెప్పం బజెడిని, 

వముజీయు కోటి వెంక నార్యకృత మైన ఆంధ 

భామార్ల రవసిఘంటును, రాజా త్యాడ పూసపాటి 

వీకపళాజ దవీణకవాట దుగశాజూ బహద్దరు 

నారు..'రచించున ఆంధ్య)పదాకరనిఘంటువును, 

పెడ్ పాటి లత్మణకపిచె విరచిత మైన లం నో 

సనత్ వున అడిదము సూరకవిరచించిన 

ఆంధ)నామ ౫ సేషమున్సు రంగకవిచే విరచితమైన 

సాంబనిఘుంటువును, వెంకనకవిచే విరచితమన. 

వెంక కేశాంధ్రిన 

ల. సా Ss Not దగి 

మును పద్యములుగనున్న “తెలు. 

సవిగ నెన్న ంబడి యున్న న్. 

సద్యరూపమున రచింపంబడిన ఆం ధభాపా 

భూషణము, ఆంధ్ర భా హార్ష వమును, అడిదము. 

సూరకవి రచిత కవిజనరంజన  మనంబరలు 

 నవియ్ము మామిడి న. ఆం, ధదీపిక 

యును, బహుజనప లి య. 

మైన చాలచందోదయమును, ఆం ధభామకై 

బంకుల ఉత్కల CE భావం. 



నిచకుండు 

దిటీవల నే (పహ రాజపండితమహాశథయుని యాధి 

పత్యమున “విష్యకోతోం, యనంబడు మహో 

నిఘంటు వొకటి న్యాయంబడుచున్న దని విను 

చున్నాము. తమ్మిళమునను ఇట్టిగ్సంథ ముకటి 

వ్యాతయం దున్నదని విందుము. ఇశ్సై వేర్వేరు 

భామ లిప్పుడు మేల్కొని కరగ రథముల 

వాాతీపం గడంగుచున్న వని ఏను నుచున్నాము, 

వంగ భాహయందు హిందీ భాషయందు నిదివజ కే 

నిఘంటువులు ఉరుదు, 

పారనీ మొదలగు భాషల కిదివజు కే వ్యాయం 

బడినవి. ఆంగ్ల భాషయందు నిఘంటువులు, 

మహానిఘంటువులు, పు మితి 

మీటి యుండుట స్ు పృభుత్యా 

వలంబన మందినభాష కేమి కొదువ? 

నిచకుడు (నెమి లేక నేమిచక్రు( 
డు)ా-పరీవీత్తు సంతతి, చందగవంథ వతి 

అసీమకృష్ణుండు. కమారు(డు 

కుకు లున్న వ(టః 

యు(6దుంః తండి 

ఈ కుడు. 

ఈతనినా(డ 

పోయె ననియు, 

(పభువ్రునకు రాజధాని యయ్యె న 

బడినది, 

నిచయాతక్రము-- కయుగ్వేదవైద్య 
శా న్ర్రమున సన్ని పాత రోగ భేదములలో 

నొకటి. సన్ని పాతమన తిదోపము లనంబడు 
7 

హా సినాప్రురము ఏటం గలిపి 
అణా 

వీదప కౌశాంబీనగర మో 

నియు( జెప్ప 

నాత పెత్వె గైవ్మముల మూ:డంటియొక్క_ 

(ప్రకొప మని మెబుంగునది. 

నిచ్చెనక్రింద దూరుట అయోగ్య ము- 
ఒక గోడకు నిచ్చెన ఆనించియుండ దానికంది 

నుండి దూరి నడుచుట (శేయముగాదని భరత 

"దేశమున ప్రతీతి కలదు, ఇందుకు. గారణము 

లందజీకా శ్రను తనా పె నానుమెట్లుగల నిచ్చన 

కిందినుండి నడుచుట హేయమని తేలుచున్న ది. 

వరోపా బేశముల తొ లింటికాలమున నేరస్థు 
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కస్త 

fl 10 నిజాము లేక వయా ఫా 

లను నిచ్చెనమెట్ల కురిదీయు నావార ముండి 

యుంట నిచ్చెన కీందుగ నేగుట షస. 

ముగ దలంపంబడుచుండిన దంట, కె ల్) % సనమత 

ధర్మమున నిచ్చెనకిింద దూరుట దోషమని 

పరిగణింప బజెడిని, తొల్లి ప్రభువగు నేసు. 

సీలువవేయంబడిన పీదప నా కశేబరము. 

ఆయనశిష్యులు నిచ్చెన వేసికొని పె కెక్కి 

దింపం బోయి రట పిశాచములు నిచ్చెన క్రింద 

జేరి దానిని వెనుశకుం దిరుగ(దోయ (ప్రయత్న 

ములొనర్చినవంట, గాన నిచ్చెన క్రింద దూరుట. 

దోవముగం బరిగణింతురు. . 

రంగు వేయ స. 

గొని నిచ్చెన నెక్కి రంగులు వేయుతటి,నిచ్చెన 

(కింద నుంట కుంచెనుండి రంగుజూజీ మూందల6 

బడుట మూలముననో, రంగువా త్ర వచేజాటిీ. 

మోందంయబడుట మూలముననో అదృన్టహినత . 

నిచ్చెన! కింద దూరువానికి సిద్ధింపనొ పునని. 

ఐరోపాచేశముల నొక లోకో క్రి కలదు. 

విచొరాళిగో త్రము- జాత ధ్యడపగణము: 

ఎ తగుతావ్రల 

చూద్లుండు, 

నిజ మాడితే నిష్టరము-- ఆంధ 
లోకో కి, 

నిజము నిలకడ మోద తెలియును- 
ఆంధిలోకోడి. 

ని జొవము 
క పీరు పైదరాబాదురాజ్య మేలు 

హాహ భువులు. ఫరిక్రి “His Exalted 

Hight ess the Nizamulmulk” అనియు, 

“Faithful Ally of Britieh Empire’ 

అనియు బిళుదములు వంశానుగతములుగ.6 

గలవు, ఇప్పటి నిజాంప్రభువు అనలా నృప 

వంశపు |పభువ్రులలో నేడవ (ప్రభువు ప్రపంచ 

మంతటిలో నెక్కువ భాగ్యవంతు. డని స 

పీకు. పరిపాలించు రాజ్యము: 

తేక నెజొను ప్రభువు 
కోలలు 

బడినవాండు,ః 



ఛొం౬౯రా చతురప్ట పుమైళ్ళ వై వై శల్య మనియు, 

అది గేెటుబిట నునకు వెశాల్యమున సరిపోవు 

ననియు జెప్పంబడినది, ఇందు పదునాల్లు 

బువీయనుల పజ లున్నార(ట, అందు నూటికి 
/ 

డెబ్బదిమందికీ a కీ ందూామతసుూ లుందు 
క 

నమునకు శాంబడి ఒళలవ, 

ఏంబదివే లందురు. _సిజాముల్ముల్యసిన ఆంగ 
(0 ap 

మున 

యరమణగు ననుచున్నా రు. హాదరాబాదానృప 
య షా 

వంశమునకు అసప్జూ నృపు(డు మూలపురు 

లంట. వీని! 

Discipline cf the Realm అని 

EN 4 లో ష్ ఎమి 

ముండు. ఆయన కొంతకాలము బిరంగ జేబు 

చక్చనర్తి రన. గణానాం నద పూరా 
QQ 

చామనకు రాజ, సతినిధిగ నే తెంచి స్వతంతు ,6 

టై చీ 
t స | శా EN) © 

| 

Ee ON మ ఇళ్లు Ps నా 

ఇండియాశంసెసీవారికి నన్నుగ నిలిచి విశ్వాస 

పాతులుగ నుంట నాలిక Faithful Ally | 

of the British Empire అనుబీరుద 

మూయంబ బె 

జఇేరందినవారుల ఏరీ ఉస్మాసియావిశ్వ్యవిద్యాల 

యము సకలకలలను ఉర్దూ భావ. యందు నేర్పు 

నటు సరస 

నిజామువ౦శన్మపవులు-- తొల్తంటి 
బహమనీ రాజ్యము 19 కరి వె. ౧౪౮౮౯ లో గ 

చిన్న రాజ్యములుగ కో నేర్పడిన రాజ్య 

ములలో నొకటి యగును అహమద్న గరు 

రాజ్యము నేలిన ముసల్మానున్నపులలో వాందు 

బీబీ స 

నిట్సేవ్- రహా స్యా దేశమున నిక్సేపో 

'సదముమొక్క_ వాడుక మ దీనికి ఫరవా 

లేదు అనియర్హము, ఏది ఎట్టుజరిగినను నిక్సేవో, 

ఆలస్యమై నను నిప్చేవొ, లోప మేదివచ్చినను 

జె స్పం తడనదిః 

వపేవో నిక్సేవో అర్థము గంహింపం . గల్త్న 
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యను కాంత నొక్ష;_రితని సె 

నంట: విరు నీద్యాభిమాను లనియు 
ర 

బుద్ద 
“ 

నారు రమ్యావారి నజుంగ6 గలకను సామెత 

కలదు. 

నితంతునివుత్ర త్రులు-ాపరు అతిసారుంయ, 

సాల్యేయుండు ముదలగునారు. (ఎందణో 

సరిగా. చెలియకున్నది) అందజును 

me aoa ఉప 

గణము చూదు(ను, 

నిత్య తార--(నమత్రములు, చరితచూ.) 

నిత్యనక్ష త్రను- (నమతిములు చరిత 

చూడుడు.) 

నిత్యము చచ్చవానికి ఏస్పేవా 

రెవ్వరు?--- అంధిలోకో క్తి. 

నిత్సలు ' పోగశనిః త్రలు] -- చెవిఖడ్ల 
మాూాలయం దిట్ట చెప్పబడినది. 

౧ కామేశ్వరి, ౨ భగమాలిని, 5 నిత్య 

కన్న, ర భేరుండ్క ౫ నహ్నివాసిని ౬ నుహో 
Cn 

భరి, ౭ బివదూక్కి ౮ చరిత, ౯ కుల 
ఇ 
మ. ౦ సళ్య, ౧౧ స్ ౧-9 

నిజయ, స మ మంగళ, ౧౮ జ్యాలామాలని, 

౧౫ ౧౬ మహోనిత్యి. 

నిత్సానిత్యవివేకకాంతము--- దీనికి 
ఆత్నానాళ్ళవి వెళళాంత వుదిపురుః (సాధన 

చతుష్టయము చూడుడు). 

నిదొఘు6డు బుషి — 
కుమారుడు; బుభుని శిష్యుండుం 

నిద9---ఎవ్వ 'రెవ్వరి. శరీరస్థితింబట్టియు, 

wo 
పులస్త్యుని 

మ నస్థితింబ్బీయు వారివారికి నిదుర కల్లుచుం 

దును. పనిపాటులు లేశ పగలు న్ని దించునారికి 

రాత్రులందు నిద తక్కు_వగ నుంట సహజమే, 

రాత్రులందు తొలుదొలుత గాఢనిద పట్టుటయు 

సహజమే, దానిని పాశ్యాత్యశ్యాస్తు వెత్తలు 

Beauty sleep అనియు, Beautiful sleep 



నిద  మేల్కొనుట 

అనియు పేరిడియున్నారు గాఢనిద్యయందు 

స్వప్నము లుండనవు, దానికిం గొంత తక్కువ 

గాఢనుగు నిద సర్వసాధారణని ద యనంబడు 

చున్నది, ఇందు స్వప్నము లున్నను ఉండ 

se ఇదియు. ' గొంతేవణకు వి శాంతికర 

మైనడిగనె యెటుంగవలయును, వీదపం చెప్పం 
దగినది కూర్కు._ (కునుకు నిద. ఇది చాల 

తక్క-వబలము  గల్లినది, ఇందు స్వప్నము 
లరుదుగ గల్లుచుండును. 

యధికమై యుండును. గాఢని దయందు 'మైళ 

కువ చాల తేక్కువగ నుండును గాన నిది 

నుండి కేపుట కధిక ధ్వని re ne 

తేలవొటుజామున ల 
య ba 

వందు మెళకువ 

కూర్కు-ని దగ 

నుండును. కోడి, కాకీ, యజచినధ్యనికే మెళ 

కువ గల్లునంతటి బలహీన మైనది. ఇంక (పాతః 

"కాలపు వెల్లు 'మేల్కా-ంచం  జేయునదియీ, 

బయ టనిదురించు పళుపక్ర్యూ దులు వెల్లునుండియే 

మేల్కా_3చు నంటు, పసివాలు రలసినకతన గాఢ 

స్మిదం జెందుటయు నెల్ల రెటింగిన దే: 

నిద్ర మెల్కొానుటా- నిద) విశ్రాంతి 
కరము, పగలంతీయు. బనిచేసి యలసటవలన 

గల్లినబడలిక(దీక్సి తీరుగ బలమొసుగ రాకు) 

లందు నిద యవసరము. ఇది మానవళరరీ 

ధర్మముగా నెటుుగ6 దగినది. పగలు వ్యయ 

మెన శరిరతాణ నిద యందు ఏ శ్యాాంతినుండి 

తిరుగ శరీరమున బలపడుచుండును. వలయు 

నంత నిదకు వీదప మెళకువ తనంతేటనే 

గల్లుట సహజము, ఇంక పసివొలుర నిద) 

యెక్క_వయవ సరము, గొప్పగొప్ప వెద్యవిద్యా 

విశారదులగు పరిశీలకులు పసిబాలు రాహారము 

వలన నిద్యయం టె యెదుగుచుందు రని నుడివి 

యున్నారు. 

= పసిఖాలుర నిద౦ింగూర్చి యొకనమ్మకము 
"దేళదేశములందు వ్యాసకము గాంచియున్న ది, 

1659 నిద్యయందుళో కేందియ. a 

బాల్యమున మనోబలము, బుద్ధిబలము చాల 

కుండును గాన నిద్యయం దెక్కు-పకాౌలము. 

గడచుచుండుతణి పెద్దవా రది క న్పెట్టి నారిని. 

లేపి యాహోర మిడుచుండుట నడా నేక్చడి 

యున్న దని యెల్ల రెజింగిన చే. కాని ఇటీవల 

పరిశీలనలు నిదకుం బిదప మెలకువ గల్నుట 

యన నిదయొక్క- యర్హ ఫల మె యనియు,. 

బాలు రవసరమైనంతేకన్న నధికముగ Se 

జాల రనియు, నిద్ధించుచుండుట ఆశరీరముస 

కవసరమై యుండియే యనియు బయల్పజచి 
నప. అకక 'మొద్దునిద్దురగల _ 'చాలురును 

రోగముగలవారును దక్క దక్కినవారు కదలిక 

సడికి మేల్కాంచుచునే యుందురు. సిద “కు! 

దుంచు. 

కొనుట వాల సమంజస వుని తోంవెడ్ని, 

గారణ మలసట యని, మనసునం 

నిదృయందు కోతెంద్రియవుపని 
నిదంయందు (శో, లెంద్రియము పనిచేయుచునే. 

యుండును గాసి అనయా ధ్వనులు చెవ్రుల 

లోనికీం జేరి నాళములగుండా మేధస్సున కరు. 

గును గాని అది విశ్రాంతి? NM నిదంచుచుంట 

చైతన్యశక్తి లేకయుండుం గాన ఇ యౌ 

వృథాయై యుండును, ఇవి చిన్నచిన్న ధ్యనులు= 

ఇంక మేధస్సును ఉలికించి లేపంగల పెద్దధ్యవి 

యగుతతి పెపనియే. నడిచి మేధస్పుంగాడ 

నిదనుండి మేల్కొనం జేసి _చెతన్యము ఆధ్యనిని 

గ్యహాంపం చేయును, 

విషమువల్ల మేధస్సును వైత న్టశ_కినుండి 

తప్పించి నిదురింపం శేసినతతి, ఎట్టిధ్యనియు. 

దానిని లేపజాలదు గాన వినివింపం జాలదు. 

నిదించువానిచెవియందు రహస్యముం జెప్పి, 

స్వప్నముం గల్లింప నగునని ఇటీవల కనిపెట్టం 

బడీనది గాన, స్వస్నములకు ధ్వనిగూడ కారణ 

మగునని తోంెడినిం 
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J ది / ది 

i ద రీ ఇ" 2 బ్య శ 

వ వ న అలక) 
మున స జ్యాగదవస్ట Ar) 

స్వప్నావస్థ (కలం ననుట, “నువు వ్యవస్థ 

(నిద్దుర). ౪ ప్పిందు ని చాన ను స్థ విశ్ళాంతి నిచ్చి 

మరునా6 స క. తాజా పజశచుటకు( 

గల్లుకా కాలిక ని శాంత, 

లపం గలుచుండు నవసయు. ఇందు నోటినుచి 
లి శ 

p 

తప్పును. నెతముల పై జెప్పలు మూసికొనునుః 

గ్ సర్వ పాణు 

౧ 
శరీరసమగు మాుసఖండములందు బిగి తగి 

పోవును. చైతన్యపటిమ కొొంతవణకు తగ్గును. 

నరములు తముతమపనుల నాంపును, స్వెచ్చగ 

ఈావీసి యాశుచుండుటదక్క_ తక్కిన యనయన 

ములు తమతమపనులను వేయుచుంకు బాధ్య 
జ్ ల్ చ PI జో వైన్ [9 

తకయు తేగియుంగుసిపి కలునము. నొటి 
౧ య ౧ 

ల ia తీ 

ఎన్ గసట్పుపలు వియుచు దవము మింగు 
3 / 

Ge మమ క (9. 

చుందుట కను కై స్త సు సిలు రము నను 

wd op Oe అ ట్ టాప్ వ 

పనన. ఈలా అనను. ఆళ౬ పోవును. వ్రు 
య 

sw క్ల త యు సంభ సించును కౌస్న గంటు 
/ 

కాల నుండుచు శ్రరీరమున కించుక వేండి అధిక 

మగుటతో వదలి మళ కువగల్లుతత్రి విడిపోయెడి 

యనసకు నిద యని పేరు, నిద సంభవించు 
ఖు | 

టకు శరీరమున మెదడు విశ్రాంతిని నొాశవలన్స్ 

యుండును. మలకోశమున ఉస్పాధిక్ణము లేక 

సముముగనుండి యుండవలెను, 

పాదములు (అందు ముఖ్యముగ నరికాళ్లు), 
లా 

శర రంధ*ములు ఇంచుక వేండిచగి 'వెచ్చంద నము 
వ్. ౧ 
A స్థితి గల్లియుండ వలెను, శ రీరపుబడ లిక 

ని జా, గదవసయందలి కారంముబందు విసు us: ఫ్రీ 
గుందలయో లేక ఏముఖత యో మనస్సునకు 

గల్లియుండి వి se గాంతియందు వాంఛ ఫవొడముట 

న ర యం క కన్నుఖమై యుండుట గోల్లవలయును. ఇల్తేట్రి 

నిద్ర వచ్చుచున్న దని యనుకొందుము. విధిలేక 

వీలు గాక అ గల్లుత తట్ మాటలాడుట, 

కూర్చుండియుండుట. తప ఏనియదనున కునికి 

మైంగగమ్ముటయే గాని వేటు కాదు. 

ని దించుటయందు తారతమ్యములు కలవు 

స్వప్న ములేని గాఢనిద్ర శరీరమునకు మిక్కిలి 

కేలికదనము నిచ్చును. చక్కగ జీర్ణ'మొనర్జి 

శలి న్ను టేకింపం జేయును. శరీరబలమునకు 

నిర్చాధకస్థితి గల్పించి, మనస్సునకు వ్యాకులత 

లేని శాంతి నొసంగి దృప్రీ బలపజచి, యోచనా 

శక్తిని దృఢపజచును. స్వస్నములతో నిండిన 

నిదికుం గలంతన్నిద యని పేరు ఇది పైపనులం 

జరుగనీయదు, ని దాభంగము 

గల్తించి నిద్భయందు లేపుట య నాఖ్యకరమై, 

కొద్దిగనో గొప్పగనో నిద లని గుణములం 

గలించునని చెప్పంబడినది. “నది పట్టకుండు 

జబ్బునకు Insomnia అని యాంగ్గమున చేరు. 

నిద లేపండిన శిరస్సునందు వేడి, నేతగము 

లందు భారము, శరీరమునందు బడలిక, నరము 

జక్క. 

లందు బలహీనత, ఇంచుక యబజేీ ర్రిలతీణములు 

es వంక సిపి యి కు యధిక మగు 

నన... ఆవలింతలు, 

హ్ బడలిక, భమ, సోమరితనము, లేక 

చండితెనము, రొంప, దగ్గు, వాతము గలునని 

మనసు* నకు నూచించెడినిం 

పసిబాలురు దినమున సం చెండు గంటల 

"కాలము నిది)ంపవలె ననియు, వయస్సు ముది 

రినకొలంది సి తగ్గు చుండ ఎ ననియు, బలము 

గల్తిన Pa ఎనిమిది గంటల 

కాలము నిద యవసర మనియు, జు 

యా నిద : తగ్గు ననియు. డి 

 వేసవికాలమున ఎంజీ వేళల ణన్లూధిక్య 

స. 

లు నిదించుట యవసర మనియు, ఉషా 
ta J 

ధిక్ళము లేక సౌఖ్యముగ నుండుతటీ పగటినిది 
యనారోగ్య పదమై అన్న మజుగకపోవు ననియు, 

_వాతమును పేఫరేవించి. బద్దకమును గల్లించు 



నిద) లేపండుట 

ననియు, బురద ము దుర్చలత తోపే 

 యుననియుం చెప్పబడినది. ఇంక జ్వరము, 

ఉబ్బు జాడ్యము, అగ్నమాంద్యము, వొాండువు, 

వాతము, తమేయ,గలరోగులు పగలు ని దించుట 

డని చెప్పబడినది. 

"వైద్యులు బలముగ లవా డెన్టిది గంటలు 

న్నిదించుట యవసరమనియు నందురు. ఒకపరి 

లీలకుండు బాధ్యతగల పనులు జేయుచుండు 

అ కాటుగంటలు నిద వాలు ననియు, 

ఆరోగ్యము పూర్తిగ గలవారి కెన్షిదిగంట 

లును, ము తగ్గినవారికి బాధ్యత లేనివారికి 

పది లేక పం, డెండుగంటలు నిదికల్లుననియు? 

జెప్పియుండేెను. ని దయందు కొందజుగుబ్తు ౩ పెట్టు 

దురుకొందబుకలవరింతురు. కొందబులేచి నకు 

చుదురు. ఇట్లివన్ని యునిద్రావి భా నము నవికారము 

లమయొుక్క_పరిశామములని కన్లొనంబడి నది, ని, [దప 

పైత్యమువిరొధి, పెత్యో డే కము గల్లువన్తువ్రేఖం 

దిన నిద రాకుండును, అధికముగ భుజించిన 

స్యస్న ములు కల్లును, యోచన లధిశమె 

విశాంతిచాలకుండిన స్వప్నముముకల్దు నందురు, 

నిద లేకుండుట (జాగరము)-- 
మనుష్యులు న్మిదయ లేవండిన తొమ్మిదిదిన 

ములు మూతే జీవింపగలరని వైద్య, శారీరక 

శ్యాన్త్రవే త్త తలు కనిపె పెట్టియున్నారు. నిదబొత్తిగా 

పట్టనిజబ్బును ఆంగ్ల వెద్య వె త్తలు ఇన్సోమ్నియా 

(Insomnia) యనెదరు. 

ఎంత బలాథ్యు డై నను ఎడ తెగక తొంబది 

గంటలకాలము ని దవోకుండ నుండయజాలండని 

పరీక్షులవలన లెలిసిఫొనిరి, ఇంతవణజకు ని దింప 

కుండ శఠించి జాగరము సల్పిన పాోణాపాయ 
కరమగువ్యాధి  గల్లునని తేలినది, ఇంకను 
శరీరమున సీనాల్తురోజులలో నే చవాలఘోరవుగు 

మార్పులు గల్లు నందురు. ఆ మార్పులలో 

ముఖ్యమగునవి మేనుఅపరిమితముగ భార 

1661 నిద్భభ గి చెట్టు 

మగుట, బలము శీణించుట, జ్ఞాపకము సకిం 
చుట ఇవి అన్ని యో కొన్ని యో గలైడిని, 

నుధ్యమధ్య క కొంచెము కునుకుపట్టుచు "మెళ్ 

కువ కల్గుచు మొత్తమున నిద కల 

దెన్ని యాపదలు కలుగక పోవచ్చును, పూర్తి 

యగు ఇన్ఫోమ్నియా యగునేని మూండవ 

దినమున మాటలే యుండవు. (న్నిద చూ. 

నిదంగవ్ని కచెట్టు--(నిద్యభంగి చూ.) 

నిద్రభంగిచెట్టు (నిద్రగన్నిక లేక అత్త 
పత్తిచెట్టు! ఆంగ ‘Touch me not tree. 

నిద భంగి చెట్టును నిద గన్ని క యనియు, 

అత్తపత్తిచె ట్రనియు నుదురు, నీఏపూన్రల 

రంగుబంబట్టి ఇది నాలు భేదములు కలదిగ 

వచింతురు గాన్సి అవి కానరాకున్న వి. దీనియా 

కులు సూర్యు డుదయింపగచే విప్పుకొని 

సూ ర్యా స్థమయముతో ముకుదుొనిపోవును, 

పగటియందు దీని యాకలు విడియు న్న తరి దేనితో 

నెన దానిని దాంకి గదల్చితిమేని తోడనే 

ముకుచుకొని తిపగం గొంతవడికి విడును, 

నిద్యభంగికి సింతగుణములు చెప్పంబడిసవి. 

దీనిసమూలము పరందినములం చాదివారము 

వ్నత తెచ్చి ని సడ నెండించి, చూర్షము చేసి, 

పుచ్చు! కొొనుచుండిన అ పురాణ 3 

జ(రములు, పైత్యరొ గములు నివారణ మగు 

ననియు, నెండవనారమున పాండురోగము, 

మూలవ్యాధి నివారణ మగుననియు, మూడవ 

నారమున పౌక్టువ్యాధి, పలిశలు, పాలుసువాజు 
UF zt య 

చక్షువ్యాథి, కుష్టము తేగ్గిపోపు ననియు, మజేయు 

నట్టి కాలముననే తీసిన నిద్బోభంగి చేజు మెడ 

చుట్టు ధరించిన మొండిదగ్గులు నివారణ మగునని 

యు మొలచుట్టు ధరించిన ఏర్య నష్టము స్వా 

రణమణగు ననియు! దీని వేజు 

రసము లేక కషాయము మూతిక ్భ్రచ్చుమును 
నివారంచు నందురు. 

జెప్పంబడినది, 



నిడా"ఎగపథగోత%ము 1662 నిధ్భవగణము 

నిద౦భంగియాకుపసరు ర సదో న మును ములు పసనిచేయుచుండుం గాని యివి అపి 
నై! 

| 

హరించును. పెన రాయుయుడిన బఒకివీజము యత్నముగ తమకార్యములు నెజపుకొనం 

హరించును. దువమగు కురుపులను శుభ"పజచి 
ట్ వస... 

కళ్ళుట నాపును. గడ్డలం జితుకజేసి లేశ కరం 
గించి కురుపుల మాన్సును. శరీరర కము చెడి 

శలిన పైత్యము నివారించును, భగందర మను 
౧ రు. | స్థ 

పుండుమాన్సుము.,వణములలోను వాటసెలలలో 
యm స్నా ర 

ను పోయుటవలన నవి మాన్ఫట్టును, పీనిసమూల 

కాయము లేక చూర్ణము మేవ హశాంతి, పెత్య 
(a an 

శాంతే గల్లించి, ఛాతునవ్వము నివారించి, పర్య 

వృద్ది ది గల్లించుగుణము కలదనియు, మరౌల వా సన 
(eu 

భగంద మ మాన్ని జక్క 

యు 7 'జెప్పంబడినది. 

ల VES __ భరధాంబడప నిద్రాంగపథగ్ త్రము భరధ్యా 
నగలను చూడుడు, 

నిద్రించినవానికాళ్లకు లకర 
గ me ఐసా 
ఆంధ భి" సాగిన జాయాన 

(గ పనిచేయున 

సం ల స యిం 

లో 

లా 

వం a ఇరా. జా, 
న 

కళ పని హ్లయయిడ స సూది _ 
య 

న్; స్ నా హ్ గణ సలెేవి యువ ప oes సడ క 

పాచి నకును (ఆ po క్ర) 

విదించుతణ్ కనుజెప్నలు హాంలి 
లో ow 

ర్ం GO కను టప ఎలు నాలీయు ౧డుట 

యస కండు మూసికొనియుండుట యనిభావము. 

నం i "కాస సలం య 6 కండ్లు అచుటకు కనుక స్పలను బయత్నే 

పూరగకముగ నెత్తవలసి యుండును. నిదుర 

శాింతికొర కై గల్వనది గాన శరీరావయము 

లన్నియు తమతమ పనులను మాని విశాొంతి 

7 కొనెడిని, అశ కనుణెప్పలును విశాలి కె 
0 య B= 

వ్రాలును, అ త్తటీనే శరీరభాగమునను ఉత్సాహ 

శకి (Activity) మరుగుపడి యుండెడిని 

'మేధస్పుయొక్క- కొన్ని భాగములు విశా 

ఎౌళ న్య స్థితిని వదలియుండెడిని, రక్త సానము 

త గ శరీరరకుణ పోనణ వం 

డకిరి మొదలగునవి కొని 
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08 శె 
రష 

గిల్లునవి, అకై ఊవిరిలీయుట "కేయాటంకమును 

ఏసియళ్నే మును అక్క_జ లేదని ఎల్ల శెటీం 

గ్న బెం విశ శాంతీ కే శ నిద్రించుట గాన వెలుతురు 

కండ్లకు గప్పముగం దోచి శనుజె జెప్పలు [వాలు 

టయు వాట్ కవసరమని తోంపకపోదు. ఇంక 

నిశ్శబ్బస్పితి నిదుర కట్టి యవసర మనియే స్ఫురిం 
దిథి 

చెడీని ఏలయన శబ్బము ఇదురనురిడ లేపగల్లును* | 

ష్ 

ప్రటనల ని, దించువాని చెవి యులు 

కలను గలింప నగునని కన్లొనయబడీనది, ఇదియు 

సటసంబంధముగ నే 
ద 

లా మ సము 'జెక్సి 

యున్నది, స్వష్నము గాథ 

తక్కు_న సిదయందు కలున దని 
- ౧ 

వదివజే కన్గొనంబడినది, 
౧ 

నిధులు (నవనిధులు)--- ౧ మహా 
సద్యము, జతి పద్యము, ౨ శంఖము రమకి 

సము, స కచ్నపము ౬ ముకుందము ౭ కు 
) 

తపము తా నలమ్ము జౌ వనము 

నిదృవగోత్రము--న1 ధృవగణము చూ, 
అలో త సృవగణవ చం (కాశ్యపసంతలతి' స 

ఖ్ ప కలన 

బోధాయన సూత క క గోత్ర ములు (౯-౨). 

౧ అగ్నీ, 9౨ అగ్నిశర్మాయణ, 5 అప ఈఠఅ 
భూత్య, ౫ అవి శేణ్య, ౬ ఈగాయణ, ౭ ఆ 

తిప్క ౮ అనురాయణ, ౯ ఉత్తర ౧౦ ఉదర, 

౧౧ ఉల్కాయన్సి ౧౨ ఐతిశాయన, ౧౩ 

బి”టవృతు, ౧౪ బదలి, ౧౫ ఇ 

బొస్థకాయన్క ౧౭ కపి 
ల పవ్య; ౧౬ 

౧౮ శంసాలాయన,. 

౧౯ కౌమృ్బలోదరి, ౨౦ కాసల్కి ౨౧ UES 

౨9 కౌనికేయ, ౨౨ కాందాయన, ౨౪ 

గన్టేమ, ౨౫ గోమాయన, ౨౬ గొౌరివాయన,. 

జ ఇాగవ్య, జల్ చాన్హర,. ౨౯ చెల్క, ౩౦ 

జారమాళ్స్యే, 9౧ జీవంత్క ౩౨ దకుపాణీ, 33 

ధర్యాయణ, ౩౮ ధూమలతణ, 3౫ ధూూము,. 



నిధ్భవగణము 

3౬ భూమాయణ, 3౭ చేవ, 3౮ చేవపాత, 
3౯ చేవి ౪౦ నిధ్ధవ్య రం నై ధృవ ౪-9 

_పంక్ళాయనిక్క 1౪9 పాంచాల, రర పాధిక, 

ర౫ పాలస్య, ౪౬ పావర్య, ఈ౭ వీంగాక్సీ, 
రరా పెలవి ౪౯ బైదల, ౫౦ భాగుర్సి ౫౧ 

భౌలందన, ౫౨ మూఠర ౫౩ మం కీత్క స్మ ్ర 

నుహాచ వేయ, ౫౫ మారాయణ, ౫౬ మా 
స్రాలాయన, ౫2 మాసి ౫౮ మితకుంభఛ, 

౫౯ ముసల, ,౬౦ మేపాతక్కి ౬౧ రంథాణి, 

౬౨ రోహితాయను ౬౩ లావొయన, ౬౮ 
వాథధక్సి ౬౫ వార కాణి, ౬౬ వినుత్చ్య, ఓల 

విషగణ, ౬౮ వెకర్తి. ౬౯ వైకనైయ, 

౭౧ వైయకీ, ౭9 వైశంవా 

యన, ౭౩ వైశీపి, య. శంఖామి లే య, 

౭0 వై నళ; 

౭2౫ శ్రినస్క ౭౬ సామకి, ౭౭ సాయస్వ, 

౭౮ సావ్క ౭౯ సుక్క ౮౦ సురేభ్ళ 

౮౧ స. ౮-౨ సూస, ౮౩ సూర్య, ee 

సూరి ౮౫ సె(రక్కి ౮౬ సౌనఘ్మ్క ౮౭ 

౮౮ ee రా హరిత్య, ౯౦ 

హృద )గ,౯౧హీరణ్య వాయన,౯_౨ూత, 

కాత్యాయన సూత క్ర గోశాలు(౮౫) 
౧ అగ్ని కర్నాయణ, 9 అన్యకృత్ , త్త అశ్వ 

వాతాయన, ర అహహోగాయక, ౫ కా 

యణ, ౬ ఉపత్ప్చాయవి, ౭ బపప్యతిమ, రా 

కావాయన, ౯ కాశ్యహాయన, ౧౦ క్ కలి, 

౧౧ వరద, ౧౨ కొలీదక్ష ౧౩ ఖగద, ౧౪ 

గవ్యాయన, 0౫ చకిధర్మి, ౧౬ చేదు, ౧౭ 

చైశేత, ౧౮ ర ౧౯ త సణయ, 90 

దేవయాళ, ౨౧ దిిహాయన్క, ౨౨ ఫణీసార 
హరశేయ, ౨౩ పాణ, ర భౌభాల, ౨౫ 

భావన ౨౬ మాహూజ్య, 2 మౌతృ ప్త 

-౨౮ మానగ, ౨౯ మావక్క ౩౦ రతికాయన, 

5౧ వాళ్స్యే, క్రై ఏరాధ్యర, 33 శతేహి, 

౨౮ సయ, 3% సుక, ౩౬ సరాగోజ, 

1663 నినివే పటణము 
(A) 

32 స్వవభాష్ట, 9౮ సానుళుుత, 3౯ సోమ 

భవ, ర్రం సోమయాగ, ళం హరితాయస, 

ర-౨ హస్తి ర౩ హాోర్కర్కి కఠ హోసలాయన, 
రో హాస్య. 

మాళ్స్య సూత్ర క గోతములు, (౨౮) 

౧ అగాన ౨ అజీహాయన, 3౩ మప 

ర కౌసాయన్క ౫ కీర్సి ౬ కౌళీతక్కి ౭ గోషా 
క్ 

యన, ౮ జానారాధ్య ౯ నాశర్కి ౧౦ పన్లోడ 

లౌాయన్మ ౧౧ పెలలేఖి, ౧౨ పాలి, ౧౩ బభ్ళ, 

౧౮ భృగు, ౧౫ భవనంది, ౧౬ వునస, 

౧౭ మారీవ్య ౧౮ మౌపషరి, ౧౯. వసు, ౨౦ 

వాత్యాయని, ౨౧ శ్యామ, ౨౨ సర్వ, ౨9 
సాసిస్క, ౨౮౪ స్యాప, ౨౫% హరితాయన ౨౬ 

హ_స్టలాయని, ౨౭ హ సిక ౨౮ హా సిత 

ఇతరగ్యంథ్ _క్రగోతిములు (౧౬): 

౧ కాండవాయన, ౨ కామేవానకి, 3 ,కెజాలి 

ర కౌరిహ్య్య ౫ చాకాయణ, ౬ జనప 

డీ నాగనీర్క.: లా స్రతిశ్యవ, ౯ పావానుయ, 

౧౦ పొతి ధేయ, ౧౧ భృగపౌర్క ౧౨ ఛిమీరి, 

౧౩ వాహూకాయన, ౧౪ వెలని, ౧౫ కె కయ, 

౧౬ సాగపశాంతే. 

రః (5 శ్యపానిధృవగణ) గో తములకుం 

(బవరగూపములు ఎన్నిది కలవు, 

౧ కాశ్యప అవశ్సర, నైధృవం 

౨ కాశ్యప, అవత్సర, గై ధృవ, శేభ్క రెభ+ 

3 కాశ్యప్క అనత్సర, నై ధృవ, రభ రభ, 

నండ్ల, శాండిల్య + జ 

ర కాశ్యప, అవతేర, అసిత, 

> కాశ్యప, అవక్సర, శాండిల్య. 

౬ కాళ్యప్క అసిత్క చెవలం 
౭ కాశ్యప, అవత్సేర, దైవల, 

౮ శాండిల్టు అసిత, దై వల 

నినివె పట్టణము ---ఇది మైగిన్ నది 
ఎడమతట్టున నదీతిరమున నే ఉండినపట్టణము. 
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రై 

అస్పీరియా రాజ్యములోనిదిగ నుంబెను, మెస 

పొపేమియా దేశమునందు మసౌల్ పట్టణమున 

శకెదురుగనుండిన తావున నుండెనంట, పురిని 

జటియుండిన కోటగోడల యావరణము ౧౮౦౦ 

మకరము లుండినటు తేలుచున్న డి, పట్టణము 
వ 

నకు ౧౫ ద్వారములు పెక్కు. బురుజులం గల్లి 

మూండుదెసలందు ఈపురియందు శై గీనునది 

లో చేపకొను నొకపాటి చిన్న నదినుండి నిటిసి 

నింపిన కందకమును, నాల్లవదెస మైగ్సునదియే 

కందశముగ నుండియు౦టెను, తూర్పు వెపుగోడకు 

"రెట్టింపు బలమియంబడెననివోల్బంబడుచున్న ది. 

జ్రాతిపనిముటుగ  అయుధములు గలవారు 

తొలుతను, లోహపుపనిముట్ల వాడుపజలు వ్ద 

పన్కు ఇట నివసించు చుండి రని తేలుచున్నది. 

ఏరిచేవతకు ,నినా'యని చేరు. అమె మత్స్యాకా 

రమున నుండునది. ఆమెనుండియ వీరిపురికి నినివే 

అనిపేకు కల్టయుండునని తలంపంబడుచున్న ది, 

-ఈ చేవత కొక చేవళము సిర్మింపంబడి యుం 

డను. దాసిని కిరి ము, ౨౧౦౦ నాడు వాగు 

చేయించిరని అబేవత  కింకను 

ఇష్టా గనుబిరుదనామ ముంఊను, శీయము.౧ర౦౦ 

తెలిసెడిని. 

సంవళ్సెర పాంతేమున నిటకు మిటన్ని యను లనం 

బడు (ప్రజలు చేరి కాపురము కుదిరియుండింనియు, 

క్ర. ము. ౧౩౦౦ నాండు ఒకటవ పాల్మానేసరు 

క్రింద అ అపీరియనుజా 

న్ంచి రసియు, ఈ అసీరియనూ మ. పూలా 

చసరుగారు 

నేర్సజచుకొన్నను నినామత్సే వ్ర చెవతా దేవసా 

తీవారు దాడ వెడలి పవె 

శే 
1 

తనరాజ ధాని కలా యనుతానున 

నమును బాగుచేయిం చియుద్దరించియుం డెననియు 

పరిశీలనలు బయల్బజచినని, పమ్మట క్ర. ము, 

౧౧౦౦ క అషూర్ప్చెల్కాలా యను 

పేరుగల [పభువు ఈ నినివే వురిని SUE 

Xe జేసికొనె నంట. 

_ వదప కీ దేశ్టము పాలించిన సెన్నా చెరిబ్ 
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ఒక రాజభవనమును, ఒకనకు త్వ శాలను ను (జ్యో 

తిష శాస్త్ర పరిశీలనాలయము) న్న నంట, 

బ్రటనే జోనాపవక్షసమాధి సుక గా 

యుండెనంటు పట్టణమున దాహాూాదకపు 

కాల్యలు తవించెనంట. ఒకతో(టను నిర్మించ్చిరి. 

అందు వి దేశపు చెట్టు, జంతువులు, పెంపంబడు. 

చుండిన వంట, అశేబియాప త్రి ఇట చక్కంగ 

“పెరి గె నందురు, 

పిదప ఎస్సా రాడ్ నృపాలు(డు నగరపు. 

బ్రబుకువీథులను వెడలుపు చేయించి వేణ్ొకరాజ 

ఛభవనమును సిర్మించె నంట. 

కు త్రరముగా అస్ఫూన్హానివాల్ భూపతి తన 

పాసాదనిర్మాణ మొనర్పుకొొని అందు ఒక 

(గంథనిలయము 'నేర్చజ చెను, అది కూసిఫారమ్ 

లై బరీ అనంబడుచు.. నిప్పుడు బిటేషుమ్య్యూజ 

యమునం దున్నది. 

సెన్నా చెరిబున 

వంత వృద్ధిసందిన నినివే నగరము నించి 

పాడుపడునని నహూమ్ జెఫానియా పన క్త 

లిర్యురును (పవచించుచుండి రంటం మోడియను 

దెళస్థుండగు సై నెక్చరీను దాడివెడలి వచ్చి 

కొంతగను, కము. ౬౦౬ లో బాబిలోనియా 

భూపతి నెబూపోలాసార్ ను, నిని వెపట్టణమును 

బడరదోని పాడుచేసి భంగ మొనర్చి రనియు( 

జెప్పంబడినది. E ము. రం౧ లోనే. ఎక్సనో 

ఫన  అనువాం డావాడుమోందుగా పయాణ. 

మొనర్చి ననియు, వీదప నాపాడుదిబ్బల జా ద 
(ee 

స స్పెనియనులు గౌ మములు నిర్షంచుకొసి 

రనియు పరిశీలనలు బయల్బ 'ఆ-చినసి, 

నిన్ని కుప్పా నేడు ఆంకా 

నిప్పుకోడి (Ostrich)—ెద్దపల్నీ, గాని. 

ఎగరంజూలదు. దీనిజాక్క_లు ఎగురుటకు పనికి 

నావు ఆల కోఖండమ్ము అశేవియా, మస. 



నిప్పను (,దెనిప్పన్ ) 

పాళేమియా చేశ్రపు విజన ప బేశపు బయళ్లలో 
వసించెడ్ని, అడవిజంతువు. య. స "నర్న 
చనవుచేయ నగును. ఒకనునుజుని వంపుపై 
నెక్కించుకొని. శ్వరితగతిగల en నతి 

వేగముగా బర్విడంగ లదు. 

పట్నీ ఐదడుగుల యొత్తు, మెడ (ప ల్యేకముగ 
మూ6 డడుగులు. పాదములందు ొండేపి 

డెక్కలు. శరీరముతో పోల్సినతజీ చిన్నది 
రునివించును. అడవ్రులం దుండుట గానరాదు 

గడ్డను నేల పల్ల మొనర్చి అం దిడ్కి పగలు, 
ఎండ వేడిమికి వదలి, రాతులందు తండిపవి, 

పెనం గూర్పుండి పొదుగును. పగలు శీతలముగ 

నుండుతటి తండి" పిట్ట సెనయార్ప్సుండుటయు( 

గలదు, జనుతటి తలీవిటయుం 
ఇవి 6 

బొదుగుచుండును. దీని వెండు"కలు విలువగలవి 

అది తిండికి 

౧౮౬౭ మొదలు 

ఖండమున నే గాక ఆస్ట్రేలియా, 

సంయు కీరాష్ట్రములు, అల్రికియా, అ ంటినా 

"దేశములందు 08౪161 స్థావింపంబడి 

పఠులు ఐరోపా'చేశథవు 

నీత్రోవసితి కీపతులు బితుకజూల వంట. ౯ఖి ) 

గాన శ్ర నె ఆఫిగోకా 

FF 

aM er: టాం 

ప్ర 0 3 

సంప పంబడుచున్నవి వ్ 

(రిహ్యానిప్ప్రుకొడి చూ 

నిప్ప ను (డైనిప్పన్)/-- జపాన్ దేశము 
నకు వారిస్వ భాషయందు _దెనిప్పన అనియెదరు. 

“దె అనిన మహా యనియు, “నిప్పన్” అనిన 

మనము జపాన్ అనుచున్న చేశపుచే రనియు 
స నః 

నిప్పును నళ్లతో నార్సుట జా స. 
స్ట క్రనెనుండి గాని, రాత సబొగ్గుపానుండిగాని, 
దూది మొదలగు న పదా ర యుల పె "నుండిగాని 

చమురులు (0118) చాల వెండిగ నగసగుటవలన. 

గాని గంధకము మొదలగు నగ్ని పమాదకర 

పదార్థముల నుండిగాని లేక ఫొస్ఫరన్ మూల 

యునంగాని మండుటకు ఆక్సిజెన్ (Oxygen) 
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కావలయును. లేకున్న అన్ని పశజ్వరిల్ల నే లేదు. 

లీయం దుండునది గాన గాలితో 

సంబంధ ముండుట అగ్ని క త్యవసరము. గాలి 

యన నిట బహిశప్రుపంచమహాో పోవాయుమం౦ండలి' 

యని మనసునం దుంచుకొనవలయును. ఇంలే 

ఆక, జన గా 

కాక ఏపదార్హము కాలుచున్నదో దానికి కొంత 

పరిమితికి లేక్కువ గాని వేండి తగులుటగూడ 

టు 

సీరు అగ్నిని తా నార్పలేదు. నూనె ఎక్కువ 

కాగి మండ నారంభించెనేని నీళు దానిని 

మజింత పజ్యలింపం జేయు నేగాని తర్పజాలదుః 

అగ్నిడె నిరుచేయుపని యిది. అగ్నిపె నీరు 
వోయుదుమేని అడి ఒకపొరవలతె నానిమిషమున 

దనరి, బహాకి పపంచవాయుమండలికిని ఆయన్నీ 

కిని "తా నడ్డమై అక్స జెనును రాకుండ నడ్డగిం 

చును. ఇంకను అన్నీయందలి వెండిని జలార్సి 

మండకుండంబేయును, ఈ రెండుపనులు అగ్నిని 

పృజ్యలింపనీయం జాలకుండం 'చేసియు, వేడిని 

తీగంచియు అగ్నిని జయించునుు. కాని నీశు 

తాను స్వతేంతంముగ నగ్నిని జల్లార్భ శ్ర క్రీకలది 

కాదు. ఎన్సై నను ఉదక సాహాయ్యముననే 

గొప్పనొప్ప యగ్నీ పృమాదముల నెదురొ-న 
నగుచున్న ది. నిజముగ నందు జరుగుపని యిది. 

నిప్పు ముటుకుంటేనేగాని చెయ్యి 
చురుకిదు--౪ం ధలోకో శ. 

నిబంధరోగము --- ఆయుశ్వేద వైద్య 
శాస్త్రమున మలమూతా/వరోధ రోగమునకుం 
బేరు. నిబంధ మన వేంప చెట్టునకును చేరుకలదు. 

క్ మిచక్రవ ర్హి--నూళ్య వంశ కు (లీయు(డు. 

(వైవస్వతమనుపుచూ.) 

ఈతండు గొప్పయాగ మొనర్శ్చినవాండుః 

కార ణాంతేరమున వసిష్ట ముతా కిం గోపముూ 

తెప్పించి ఆయనవలన శాప మది, తానును 
ఆయనను శ్ల్షపించినవా(డు* 



చా గ నిమిత్తాభావే. .. 

శాప ఫలముగ వసి షుని శనీకము (బహ్మమా 

నసపు త్ర' కము: నోల్య్నోయి, కుంభ సంభవుడే 

తీరు జన్మించి, _ తిరుగ వసిష్టుత్వే మ౦ంచెను 

ఈతండును శరీరాంగము. గోలోయెను. జెప్ప 

పాటునకు నిమిమ మనిజేరు గల్గుట నిమియొక్క- 

జాపకారగమే. ఈయనశేరుననే యని చెప్పం 
వ. 
బడినది. 

నిమిత్తాభావె నైమితికస్యా పృభావః 
సాం ద్రువ చేసినవాడు 

కుండిన చేయంబజెడు 

దని భావము. 

ల (రెండవన్సిమి).--- పాండవసంతతి 

తతియుండు.తిండిి కరడ చాల? వళతావముహు:దడు 

రో 

క 
పనియు గూడ నుండ 

ge ae కు నరు పు తు ఈడు 
ఖో 

EN వై si (6 ణు * 

విములిజ పు (Nimilisam}—5 స్యా చేశ
 

పెరుగు లా. టొనర్భిన - మున నోవ వీసుల 
చ 

ఒతి డి సహింపలరేక తిరుగుచా 
తాయి 

వోలు నానో 
— మ. 

eet సారతంతస్వము, తాప ర 
| ప yi 

దభ సాయముల9 సాతేం డ్ కము 
జ sy 

౨ మతసంబంధమున సమా నస్వత్వము, ర త్రీ 

భూమి కాల 

సిదాంతము. 
Ep 

బెనర్చ్పననార 

చెల్సు 

లకు సమానసం( సత్వము, ౫ 

కనెడి సిద్దాంతేము. ఇవి ఏక్ సిదాంతములు,. 
డ్డ os 

నిక నమిచక్రు(డు, meso 
రుతు పొండవ సంతతి తమేత్రోయుండు. 

చందగివంశము. తండి" ఆసిమకృమ్ణుండు. వీతా 
౮ ys రం 

మహుడు అక్వ మేధజుండు, కుమారుడు 

ఉప్పుడు. నిమి రాజధాని కౌశాంబీనగరము. 

మణి యు సూర్యవంశ య తియ్గు. డక నిమి 

శలండు, ఆతండు 

వుత్రు(డు. పితామహుడు వైవస్వతమసువు 
కుమారుడు మిథిలుంకు. వీరు విదేహ చేశ 

1666 

నేము డు లేక 

చకొవర్హి ఇత్ర్వ్యూకమహారాజు 
'మునం దిచ్చిన చెమటపట్టిం చిజ్భరమునాపుటయీ 

నిమ్మగడి చెట్టు 
టప © 

మేలినపిభువులు. ఈనిమి ఒక యాగ మొనర్చ 
వసిష్టుని బృహ్మమానసపుతు,ని పిలిచె నంట 

వసిష్టుడు. రాక దే వేందునికడకు వేటు 

పనికె యేగనంట. నిమి గౌతముని రావించి 

కొతు వొనశ్చెన(ట. వసిష్టుం డలిగి “సీ వర్ణిగ 

హీనుడ వగు” మని శవీంప, నిమిోనీవ్ర దగ్గశరీ 

రుండవుగ”ి మ్మని పితిశాప మిచ్చెనంట, ఉభ 

యులు నట్టు శ రీరములం గోలత్యోయి, వసిష్ట 

మై తా వరుణులకుసుతుండుగ కుంభజుడై పుట్ల 

లసివచ్చె నంట. నిమి తీరుగ జన్నింప నిచ్చగిం 

ఏపరతామునంటజ. నిమిష ( అప్పపాటు కాలము) 

మాతనినావుముగ చేంటికిని వాడుచున్నారు. 

నిమ్ము (శు (సురథు(డు)-- అతి, 
చంద; యాదవ వలి) యుడు. తండి అన 

మితం శు. సోదరులు శిని, వృష్టి. అందు శిని 

కుమారుడు సత్యకుండు. వృష్నకమాళ్తు శ్వ 

ల్వుండు, = సరః నిమ్ను ని కుమారుడు 

మదూూముండుః 

నిమ్మోన్న తములం- ఏల్లిట్యూ డుచూ 

నిమృగడ్డచెట్టు-- లా. Andropogon 

Citratis, Hemionitis Cordifolia ఆం, 

Lemon grass సం 

త్ఫుణ, రో.చివత్ళ ణయనియు వాడబడినది. కొం 

దు కామామీ గడ్డి, కామంచిగడ్డి యనియు 

నాడుదురు. కొన్ని చేశములందు కామాత్నీ 

నొగనికెం* ఇంకను కట 
థి 

పూర్కి కామంచిపూరి (పూరి గడ్డి) అనుటయుం 

గలదు. ఇది వెద్దతుంగవలె నుం డెడిగడ్డి, ఆకు 

నలిపి వాసన జూచిన నిమ్మ కాయనాసనల్ 6 

గూడిన చక్కొనిపరిమళము గల్లియుండును గాన 

పూందోంటలందు నాట పెంచెదక. 

దీని సమాలకసాయము బలకరము.. జ్వర 

గాకు. మజీ యొకప్పుడు ముందు రానున్న 



సిమ్మ చెట్టు 

జ్వరముమొక్క_ బలము తగ్గించును. నిదిం 

దెచ్చును. బడలిక దీర్పును. విషూచిరోగుల కను 

కూలమై యుండుము, సీరసము మాన్సును, 

టప నః నివారించును. అజీర ర్తూల, కడుపు 

న. కడువులోబల్ల, గు గుండెలలో మంట, దగ్గు, 

షజ్యరము, నీరసము, సళ్ళని శేచనములు, 

ర ue వగర్సు, విదాహము, హృద 

గముల నడంచును, నిమ్మునూ నె (లేలము) 

మర్దన నొప్పుల నివారించును. 

నిమృచెట్టు--లా. Citrus Bergamia, 

Citrus acida- అంగం Lime Tree. సం, 

జంబీరః క, జంబీరకకి దంతాఘాతః, వ కిశోధ 

నమ్ వక్షతోధి. 
గజనిమ్మాకు సంస్క్యృతపు పెరు, దంతేహ 

తియ్యనిమ్మకు సంస్క్బృతపు పేరు. పఘుపం క 8 

నిమ్మ చెట్టు తియ్యనిమ్మ యనియు పుల్ల 

నిమ్మి యనియు రెండు ముఖ్య భేద జాతులు 

కలది, తీయ్యనిమ్మయందు పెద్ద కాయల. గాచు 

జాతికి అఅివమున సాతుకుడి” య 

కాయలలో పెద్దకాయల( గాచుజాలికి గజనిన్లు 

నుందురు. స 

యందురు. నిమ్మకౌయలలో కోలవాటపు 

కాయలం గాచుజాత్కి పుట్టవిమ్మ యందురు. 

ఇవి వులువుకాయలేగాని తీవిజాతి గానరాదు, 

ఇంకను తీంగనిమ్మ యనియు _ అడవినిమ్మ 

యనియు శెండు అధమపుజూతులు వేజుగ. 

గలవు 

నిమ్మ కాయలర సము కడు నారో గ్యకరమని 

 పాక్సశ్చీమ దేశములందలి పండితులు పరిశోధ 

నలవలన6 గని పెట్టి పొగడుచున్నా రు. విస్తా 

రము సానియా “మున నిమ్మ సెంచయబడు 

చున్నది. అంధ్ర దేశమునందు సర్వత నీర్రుగల 

చోటను, విసారముగా పశ్చిమగోదావరీమండల , 
య రి 

మున పాలకొలు పాంతములను, దన్నీణ చేశమున 

తంజావూర్ మండలమున అయ్యం పెంట పరిసర 

1667 నియాన్ వాయువు 

ములను య నొందుచున్న వి, నిమ్మ కాయలందు. 

పెద్దవి (వ్వ పు చిన్న జాతి రసముతక్కు_వ. 

క _అధమపఫువి, 

నిమ్మి పండ్లర సము తొదోపములను హరించి 

ఆకలి నభివృద్ధి పజచ్చి విశేచనము వెడలించి, 

ఆరోగ్యము గల్లించు ననియు, విషదోవషము. 

నడంచి వైత్యశూలల నివారించి ర క్షమును. 

పరిళకుభ పజిచి నిభాను వీజుచి వాంతి రాకుండ 

నాంవి సముద' పుజబ్బు (Sea sickness): 

రాకుండ గాపాడు ననియు. జెప్పంబడినది, 

నియతి-- మేరువుకిక, విధాత భార్య, 

౨ నియమము (అంగయోగము) 
౧౦ నిధములు-నియమము, నియతి, నియ. 
మించుఫొను దీక్షు, దశ్మవలేములు- ౧ జపము, 

(చేయుచుండుట్స, ౨ తపము (శరీరమునకు 

వెండి గల్లించుటమూలమున లఘువుగ నొనర్చు 

కొనుచుండుట), ౩ దానము (శాంతేను తగ్గిం. 

చుకొనుచు త్యాగమున వెనుదీయకుండుట్స, 

ల వేదాంత శా స్త్ర శ వణము (వేదాంతరహ 

స్యములను వినుచుండుట్స, సి ఆస్తిక్య భావము 

( బెవునిగూర్చి సంశయమువీడుటు, ౬ వతము 

(ప్రలగునంత వజికును జీవనము నియతులచే 

నడుపుట్క్రు ౭ ఈశ్యరపూజ నము (భో గల్లీ 

యుండుట్సు, ౮ యదృచ్చాలాభసంతో వము 

(కల్గిన దానికి సంతసించుట్క, దురాశ వదలుట్స, 

గ్ శ్రద్ధ; ౧౦ లజ్జ (దంభము మానుట). 

(అన్హాంగ యోగములు చూ,) 

నియాన్ వాయువు (Neon Gas} — 
పది గాసియస ఎలిమెం టని చెప్పబడిన ది, 

Atmosphere నందు 60000లో నొక పాలుగ 

నుండును. క్షి[క్ర0॥ నందు లభించు చున్నది. 
దీనిని వ 3. 1898 లో Sir William 

Ramsay అను రసాయనశాస్త్ర వే త్త కనిపె్లై 

నంట, 



య. వి యూనిజమ్ 

నియాన్ వాయువు నింపిన గొట్టము సండా 

విమ్యచ్చ శ్రీని నడిపి యవ్వల దీపము వెలీగిం. 

చిన మంచుగుండా వొచ్చుకొనిపోవు ది కి 
అణాల 

కిరణములు గల వెలుం గిచ్చు నందురు, దీని 

Chemical symbol Ne అనియు, Atomic 

weight 20. అనియు, Atomic Nambsr 

కే యనియు. 'జెప్పంబన్ స 

మా ప్ మా వమున on స్ట WE శ 

ఏ-15ల4 పాఎంతమున కె స వమకతమునందు 
/ యవి 

కు: మన మాను లౌ సడే నమ్మ నా దనకు 
లీ ల 

రం గాధ ౧ జే a: సిద్ద రేను ఎనుబు చెబీరప,? ఏ ఈ పేక? 
"i శ ఇ వ 

పర మాకు నావు టన లా ౫ ననుస 
లో 

వంచి ఏశ్శాస్త్ర చుం అ సరం ప 

నో నం Gg 

తక కర 
BIN se I: 2 ము. 

HT gy Dy చం 
Ik en er Nh / N న 

గశ్తాం-[ ఆ శ్ _బౌాహ్మాణు ఎుచూ). న వ ల 
ఇ శ Nyy లో 7 b 

ద్] య SINT టు )- 

జ ర వ్ ERG sie aie మ్ల TUT Sane bi Uy సుకం డె Nat tare 

Fin ree va ee .! on కా 1 గ్ PE = న J 

WL RAL “Od DO స సవ Se) 

ఖ్ షీ ara క ie ॥ ర్! సా న్యా య | N న్ = 2 

CASIMIR DYMO NTI At 

ber 60 అనియు, Specific Gravity 6.950 
point సెట్టి గడు లె వైవో శ్ర 

మోటరు రష డల వెండి అనియు చెప్పంబకి 

స్ | వె, i395 లో Auer Von Wels- 

bach అను రసాయన ౫ నాత్ర వేళ్తే త Didymi- 

ఇగ నుండి వేజుపజచి చెల ఉర ఇను 
00 

నిరంజన న. నిరంజన లేశ వీలాజన 

నది ఒకొటియు మోహాననది యొకటియు 

(చిన్ననదులు) కవిసి లుడే నద యనంబరంగి 

గయాపట్టణము స ప్రక్కగా [పవహించును, 

ఇందు య. హజాకీచాగపుజిల్లాలో | సమే. 

రెయాకడజన్నించునది, ఎ తృ పర్యతములమధ్య . 

1660 J టో షష 3 సక న్నత్యే నామములు 

దొరలుచు లోయతుగం గోయంబడిన పల్హము 

గుండా ప్య్రవహించుచుం బని హజారీబాగుజిల్లా 

లోని మాలుడా యనంబడు తావ్రకడ (ఛకౌ 

నుర ఓ మైళ్లు) చాల ఎక్తునుండి కిందికి జల 

దూరము వినిపించు 

గొప్పధ్యని చేయుచు నగియై ముందునకు నడచి 

అ. గం శకెదురుగ న జీల 

తూర్పు శాఖకు 

పాతమె దిగజూటి, బహు 
యా 

0౮ హోనేను. అందు En దగు 

ము వీలాజనము లేశ నిరంజనమని చేరు. 

రెండవదియగు మోహనయందు నిశ్చ రా 

యనంబడు చి ఎన్న నది సంగమింప, రంనును 

గలిసినతోడ నే యనంబరయగి గయా 

పట్టణము సు "క్క-ంబడీ హాం చెడినిః 

సిరంజననది పణ దీనిం 
నా ర్చ స "క్ర ౧సలు సలు సల ౧ గ ల నుం 

అగుపురాణపు. రిం “అధా గయమునసు, 
యా 2) | 

మార్క_-ండయ పునాణము ౫౭ అధ్యాయ 
9 

మునన్సు. లంకను 
ళీ 

Sa! అటా అమన ME 
లఅఎదువను గాననగను. 

సెకుంకొద ముక- ౫ రము 
(గు 2 

ty చంద పూరు 
/ 
కవచతురుండగు 

నకులుడు త సండే న, చేద దేశ ఫు రాజపుల యగు 
లో 

శేణునుతీచేవి తలి. భిన్నోద5ంసోదరుంయ. శత 
య bg 

సికుండు. మగధరాజవంశము. బౌర రద )థసం 

త కే లయుడు. తం ర్త పతానవ్ర, వితామ 

హబుంకు. - చు oe ప్రుతు? కడు సురత 
2 

తాలి నిరేమి తుండు వేవోకయగలండం 

ఇరర్రకజాతినామములంా ఆంధ్ర భామ 
యందు. గొన్ని పదములు కిమికీటశాది కా న్ని 

జాతులనావముములు ఇప్పయిడేనవి. అపి కుమ్మరి 

నురుగు, వడంగిపిట్ట, గొల భామ, వమూాలకాక్తి 

కూ లెప్రురుగు మొ! 

నిరర్దకొన్న తృనామములు--౪ంథ) 
భఛాషయందు. గొన్ని పదముల్తు స 



'నెరశ నార్క- వ్రతము 

పదములను తమ బర కు ముందు. కల్పియుండును. 

అవి సేకిలీకాయంవుల గుమ్మడికాయ, బంగారు 
ప పచ్చుక, ల చేవిపురుగు, సీతాకోకచిలుక, 

చేతిదొండకాయ మొదలగునవి, 

నరశనార్మ వ్రతము -- హిందూకటంబ 
@ గ్ 

ములందు సుళిలలగు ప్రా మాఘమాసమున 

ఆదివారములందునను, ళుదస మి అనం గా రథ 
గై ఆం 

సః సమిదినమున Mp స అసక (పదాగములనుమా, త్ర 

థి | 
ముతిని అననముం దినక్ 

ర బూజించుదురు. సమి చూ 
నల 

వారములనో మని యనుట కలదు, 

నిరాణిగో త్రము--(జమదన్నీ వత్స ఉప 
త. చూ 

నిరాన్మ్ట (పాతాళపురము, హైద 
రాబాదు-- ఇప్పుడు. సింధ్ధు బె 

ళన దనిరరందిన వరమున కిది (౮ ఇన్టోట) 

యసియు, ఆదిని పాతాళ పుర సుసియు కు గుడ 
య 

సని పాంతవాసులందురు. (సింధు'బేశము చూ.) 

ల్ ని రాముజ్వరము-- ఆయుర్వేద నైద్య 

శాస్త్రమున న. జగరమునకు mrt 

నిరామయ 

మున పాద యగ 

యస్య కమాయుర్వే దనిదేతి 
న్యాయము  సంపూశ్ణాకోగ్యము. కల 
అ ఆయు ర్వేద వైద్య పకపక బని 

యేమి? యని యర్థము. అవసరము లేదని 

భావము, 

ని రిజచెట్టు-- (నెరసిచెట్లు చూ, 

ఇ రుకము- నిరు క్ర కము వెదానుబంధముగ 

వేదాంగముగం 'జెప్పంబడన (గ్రంథము, నిరు క 

మన నిర్భచన మని ర త వ్యాకరణమువలన 

సాధ్యము గోని క్య్రషమ్తులుగం శ్రబ్బము ను 

సాం పదాయము ననుసరిం కక. 

ర్థగం జెప్వట యని భావముః 
సిష్కు- 

1669 స J gO నిర్శలకై తము 

నిరు క్రమునకు శాకపాణ మొదలగువారు 

పూ ర్వాచార్యులుగ యాస్క-రి చేం బరిగణింపం 
యె 

బడిరి, మజీయు వేదములందలి ( బౌహ్మణమున 

వింప౭చే జ Et చెప్పంబడీన చిం వి 

నికు కమును సూత కములుగ రచించెను, దానిేే 
నట 

నకు క మని ఇప్యుడు వాడుచున్నానుం అది 
సున 

“కానం పవత న మ్యరూపము, 

అబ "లి 
“రండు క్స్ కర్తిక్తిం ౨ ఇర్పంుడేవవిం ఈ నిరు క్ల! ంధథము 

| 

క్ర ఛార్నక్నత బుజున్నాఖ్న్యయు, చే నకు దుర్గా ఫీ లీ TS త్స క్ 

రాజయజ్యకృత మగు వేబొక వ్యాఖ్యయుం 

ఈ గంథమునందలి “సమానమ్నూయ 

3*అను నూ,తమే (బహయజాంగ 
ు జాలీ ర్న 

గలవు, 

అద ఇద క్ 

నిరూప్ క్ష త్రియులు-(శికోదియా వతి 
టు 

నిర్తలైకాదశి-- జ్యష్టళు దైకాదశి. (పండు 

జజ ఉం @ 

గలు చూ 

లిండియా pa he వోడు 
ట్రిలిం డి 
పశ్చీమముగా నై ది సున మైళ్ళ దూరమున నిర్భల 

కె తముకలదు.ఇట ననిమిది దెవాలయములు, 

౦కరా రాచార్య స్యాములళ భో నొకరి సమాధి యుం 

గలదు, ఇట కొ రకమాసమున గొప్పయాతి) 

జరగగునుః 

ఇచటికిం గతిసయదూరముననే న్ పర్వతే 

ముపె నొకయావరణమున నె Mes క లన్ఫం 
షా (ee 

సెషనునకు 
ల 

న 

అవి పొండవులగుహ లందురు. ఇట పృతిష్టిత 
© 

దె వమును వంధ్యలు పూజించుటవలన సంతాన 

వంతు లగుదురని (పతిత కలదు. 



న! 

ర నిర్విపమూలి॥ 

ఇటీ 
నం జ! జేసినోగిడ సన్లు నైవనుకడనే యున్న తూంగార్ 

పర్యతము సమళతోవ్వప)ి దేశము. ఇట వేసవి 

నివాసములు జరగును. ఇది అరణ్యప9దెశ మై 

యుందును. 

నిర్విషమూలిక - ఇది హిమాలయ 
ము బదరీ కేదార పాంతమున గలదనియు, 

దీనికి విడువారిణీ అపవిపా, వివవారిణీ బహు 

విషఘ్నీ అను పేరు కలవనియు, ఇది అనేశ విష 

ములను హారించుననియు, తుంగవఖె నుండునని 

యు. జెప్పంబడినది. 

నిర్వేరిజిగ్ త్రము-- (అగ స్రితపగణము 

చూడుడు.) 

నిలుకడలేనిమాట నీటిలోనిమూట - 
(నీట పతి ఫలించిన మూటయొక్క._ ఛాయ యని 

భావము) అంధిలోళో క్రి 

నిలుచుటకు తావు దొరికితే రూర్చుం 
డుట కాలోచింప వచ్చును -- అంధి 
లోకో రక్తం 

నివధితగొ త్రవం-(ఆర్ స్ట్రోషేణగణము 
చూడుడు.) 

నివాతస్టితథిపన్యాయము---గాలిలేని 
చోటనుంచిన దీపకళికవలె ననిభావము. అనగా 

నిర్చాధకముగా జీవించుట యనిభావము. 

నివారానది--ఇప్వుడు నీరా యనసంబరం 

గుచు భీమానడియందు సంగమించు నదిగా 

నున్నది, పడమటికనుమలందు జనిం చెను. పద్మపు 

రాణ-స్వర్ష ఆది, 3 యందున దీని పశ ౦సశ లదు. 

స్ స్రలములు (House sites'-- 

నివాసస్థలముల గొప్పసముదాయమును నగర 
మనియు, సాభారణముగ పెద్దదిగా నుండిన 

పట్టణ మనియు, తక్కువగా నుండిన గ్రామ 

మనియు, అత్యల్పము గానుండిన దానిని కుగ్రామ 

మనియు ననుచుందురు. ఎండై నను ఒకచాట 

1670 నివాస స 

కికుడనలంర దున్న నివాసములను ఏథి యందురు. 

నివాసము లాదికౌలమున భరత బేశమునందు. 
వ అ జ తృణము (గో గాసమునకున్సు, 

(వంట చెజుకున కున్సు, జలము (దాహన్నానా 

ద్యుపయోగమునకను) సము లభించు 

కావ్రులందు నివాసముల నేర్పభచుకొనుపద్డ్ తి 

ఆవి ళ్ ణి యుం జెడ్ది బస డట్టి దృక్పథము మూ 

నాఖ్యము నంతగా వాటింపక ధనార్దన సాధనము 

క ప న గ్ర wD { ర్ లగుకావులందు పట్టణము లే ఎడుచున్న 

భరత దేశమున (సాముఖ్యము  గల్లుచున్న 

తాన్రలందు, పట్టణములు గాకున్న [గామమ్ములెన 

“కావములు 
6 

నేర్పడుటయు, అదివజు కే (గామ మటనుండిన 

నది పెరింగి పట్టణ మగుటయు, అదివజ కే యట. 

పట్టణముండిన ane పెద్దది యగుటయు 

గాననగుచున్న ది, _సాముఖ్య మన (ప్రభుత్య 

కా ర్యాలయములు, మ స... న్లావీంచు 

టయ్బు సముదవుటోడల నిలయస్థానము. 
( శర్భరు లేవు స్థాసించుటయు, ఇనుపబొటలకు 

మోటారు. గాస్మి జూ 

సర్వసులకుం గాని సంధిస్థానముగ 

బండ్ర చాటలకుం 

నేర్పడు 

టయు, పడవలు నడుచు కాలువలకు సంధిస్థాన 

ముగగాని మొగ గాం గాని _ రెండునుగూడం 

గాని ఏర్పడుటయు, ఆకాశవిమానములు నడుచు. 

మాక్షముల కూడలిగ( గాని మొగగాంగాని,. 

ఏర్పడుటయుు, వర్తకుల నాకర్షింపం దగిన స 

తేలు మొదలగు కూటము లేర్పడుటయు, గల్గిన: 

తాన్రలందు కొద్దిగనో గాప్పననో అభివ్య 

ప గాన్సించుచునే యున్నవి, అనగా నినా ' 

సస్థలముల సంఖ్య యధిశముగుచునే యున్నది, 

వంక నన్య దేశములందు ఇతరఖండములం.. 

దీస్థితి యెటులనున్నదియు నిట వివరించి ముగిం 

తుము గాక సర్వ సా ధారణముగ శితర దేశములం. 

దిట్ట పులి సందర్భమున నొకవాటి. పెద్ద 

గగనము నెనను పట్టణ న వాడు. 



nn నన కి 

“చుందురు. పడవలు నడువందగిన లోంతగల 
నదులనే నదులుగం బరిగణింతురు గాని, నీరు 

తేక్కు_వగల నదులను నదులుగం చబాటిపరు. 

ఈరెండు సంగతులును మనస్సునందుంచుకొన( 

దగినవి, 

పట్టణములు నదులనంటి యున్నవి, 

ముల నంటియున్నవి, చెతిపనులవలన (పాముఖ్య 

మునందినవ్కి వ_ర్హకమునుండి | పాముఖ్యము నంది 

నవి యని నాట్లు విధములుగ( చెప్పుదురు. 

కొందు వ _రృక పాాముఖ్యమును వేటుగ వివ 

రింప నక్క-జఅలే దనియు వర్తకసంబంధమే 

లేకున్న పెమూండింటికినిస్థాన మేయుండదనియు, 

'ననిరి అందు నదుల నంటియున్న పట్టణములు: 

౧ దూరమునుండి యరుబెంచిన సరకులను 

'సీడలనుండి కాలువపడవలలోనికి. గాని బాట 

లసె బండు లారిలపె. గాని, ఇనుపదారి 
యm 2 

ప 
ఆంట్ 

(a Wim యm 

లోగాని ఎగుమలిదిగుమతు లొనర్చుట, సరకు 

లను కొనుట, అమ్ముట, ఇతరుల మధ్యవ్తిగ 

నుండికొనుగాలుకార్యములొనర్చుట మొ | పనులు 

చేయు ces లున్న పట్టణములు, 

౨ నదులపై వం తెనలు,వార రధులుఉన్న లేక 

ఉండందగిన పట్టణములు (Bridge Towns,) 

3 సీటిధారల శ క్రింగొని యం త్రేముల నడుప 

ఏలగుతావులు (Cataract Towns), 

ర అనేకనదుల నడుమను, కొండలెనను 

నున్నవి (Defence Towns). 

pl నదీసంగమస్థలముల (వాణజ్యాది సనన 

ర్యముల) కు నేర్పడిన వి, (Confluence 

Towns.) న 
మార్షముల నంటయున్న పట్టణములు: 

౧ పెద్ద పర్వతపంక్షుల కవ్వలి దేశములకు 

స్ట రకపుసరకులం చేర్చు ₹ బాట లాపర్వతప పం క్రిం 

డాటందగిన కొండలోవ లేక కనుము మూార్షము 

“నంటి గాని, దానికిం న న ల 

1671 ఎగ్రాకై రుదు 

మున కటంబడిన పట్టణములు, (Mountain 
ర 

pass Town) 

౨ జలసంధులం డాంటుతానునం గలవి, 

(ఇంగ్లాండు డేశపు డోవరు వంటివి) (Ferry 

Towns.) 

3 ఏవైన ఇతరవృత్తుల కాస్పద మైన కావులం 

"దేక్పడిన పట్టణములు, గనులు, స్నాకరీలు 
రి బలు 

గలతావృలంద లివి. 

ర హోర్చళుల సంబంధపట్టణములు, ఇంక్ 

చేతిపనులవబన పాగముఖ్యమునందు పట్టణము 

మాపనుల కవసరమగు ముడిసరకులు(2%- 

eee దొరకుచు సులభముగ జేరు 

టకు సనువాయములు గల తాన్రనందు౭గటంబడి 
లు 

యుందును. వాటిని 

అనియద రు. 

SN 

రియా పిటిన్ అస్సీ మూ (™ః ల్లలిద్వీ పము) యూ టీన్ 

అనుపేరం బరయఫపచు నదిగా పోల్పంబకిన నది. 

దీని పశంస బ్రహ్మాండ పురాణము ౫౨౩ 

అధ్యాయమునం గాననయ్యాడిని, 

నివృత్తిదెశవము--(వుగ జేశము చూ 
YO) aD 

వికాకరుయత్లు -బుసీ. ఈకనియా శమము 

వింధ్యారణ్యమున నుండెను. అం దొకవెటుసె 
స లుం 

Industrial Towns 

సంపాతియు, జటాయువు ననుపతులు వసించు 

చుంకునవి. అవి యొకతజీ నూర్యునివై స్రమింటి 

కగయ, మూర్చిల్లీ ను 

నందనను, ణెక్క_లు కాలి తిరి 

నాలా మమా పజెనంటం వనిశాకరు(కు 

సంపాతి నాదరించి, శ్రీ రాముని కాపవ సంభఖపిం 

చుతటి వారిమనుష్యుల కా మయాసదసంగతి 

నెజుంగ డెల్సినకతన్క,సిణె 

చునసి యోడా ర్పెననియు, సీతను రావణుడు 

కొనిపోయిననా ర ఆంజ నే మాదులకు సంపాతి 

తెల్పి అక్క న 0s శెప్పంబడినతి, 

జటాయువు 
స ధా 

సంపాతి 

క్క_లు మరల మొల 



పు 

బరి ఏపమూలిక 

ల్ ద్దు సై సేవనుకడనే యున్న తూంగార్ 

సర్యతేము సమలీతోష్తపిటేళము. ఇట వేసవి 

నివాసములు జరగును, ఇది అరణ్యప) బెళ మై 

యుందును. 

నిరాషసుకాలిక్ష =. ఇది. పహొమాలయ 
ముపై బదరీ కేదార! పాంతమున గలదనియు, 

దీనికి విడువారిణీ అపవిప, విమవారిణే, బహు 

విషఘ్న అను పేర్పు కలవనియు, ఇది అనేళ విష 

ములను న స తుంగవలె నుండునని 

యు జెస్సంబడినది. 

నిర్వేరిణ్గో త్రము-- (అగ స్తిఉపగణము 
చూడుడు.) 

నిలుకడలేనిమాట నీటిలోనిమూటి - 
(నీట పతిఫలించిన మూటయుక్క_ ఛాయ యని 

భావము) అంధ్రలోకో క్రి 

సిలుచుటకు తావు దొరికితే త కూర్చుం 
డుట కాలోచింప వచ్చును అతుకంధి 
లోకో నం 

నివధితగో త్రవమ--(ఆర్ స్ట్రోషేణగణము 
చూడుడు.) 

నివాతస్టితతపన్యాయము---గాలిలేని 
చోటనుంచిన దీపకళికవలె ననిభావము. అనగా 

నిర్చాధకముగా జీవించుట యనిభాొవము. 

నివారానది--౪ప్వడు నీరా యనంబరం 

గుచు భీమానదియంచదు సంగమించు నదిగా 

నున్న ది, పడమటికనుమలందు జనించెను. పద్దపు 
రాణ-స్యర్ల ఆది, ౩ యందున దీని పశ ంసకలదు, 

సాను స్థలములు (House sites'-- 

నివా సస్థలముల గొప్పసముదాయమును నగర 
మనియు సాధారణముగ పెద్దదిగా నుండిన 

పట్టణ మనియు, తక్కువగా నుండిన గాను 

మనియు, అళ్యల్పము గానుండిన దానిని కుగ్రామ 

మనియు ననుచుందురు.. 

1670 

ఎండె నను ఒకబాట 

Ds స 

కిరు డెసలం దున్న నివాసములను ఏథి యందురు. 

నివాసము లాదికాలమున భరత దేశమునందు 

తృణము (గో గాసమునకున్సు, 

(వంట చెజుకునకున్సు, జలము (దాహస్నానా 

ద్యుప యోగమునకును స్ట లభించు 

తకావులందు నివాసముల నేర్పజిచుకొనుప్డితి 

యుంజెడిది, ఇప్పు డట్టి దృక్పథము మాటి 

సౌఖ్యము నంతగా పాటింపక ధనార్జన సాధనము: 

లగు కావులందు పట్టణము లేర్పడుచున్న వి, 

భారత దేశమున (పాముఖ్యము  గల్లుచున్న 

తావ్రలందు పట్టణములు గాకున్న (గామములైన. 

నేర్ప్వడుటయు, అదివజ కే (గామ మటనుండిన 

నది సెరింగి పట్టణ మగుటయు, అదివజ కే యట. 

పట్టణముండ్న నది: హెరింగి పెద్దది యగుటయు( 

గాననగుచున్న ది, (పాముఖ్య మన ప్రభుత్వ 

కా ర్యాలయములు, నా ముల Ph 

సము దపుటోడల గు 

(హోర్పరుకేన్రు స్థానీంచుటయు, ఇనుప బొటలకుం 

"మోకూారు. 

నేర్పడు 

టయు, పడవలు నడుచు కాలువలకు es 

ముగంగాసన్మి మొగ గాం గాని రెండునుగూడ. 

గాని ఏర్పడుటయు, ఆకాశవిమానములు నడుచు. 

మాక్షముల కూడలిగం గాని మొగగాంగాని,.. 

ఏర్పడుటయు, వర్తకుల నాకర్షింపం డగన పని 

తేలు మొదలగు కూటము లేర్పడుటయు. గల్లిన- 

తావులందు కొద్దిగనో గప అభివృ 

దులు గాన్నించుచునే యున్నవి, అనంగా నివా: 

సస్థలముల సంఖ్య యధికమగుచునే యున్నది. 

వంక నన్య చేశములందు ఇతరఖండములం.. 

దీస్థితి యెటులనున్న దియు నిట వివరించి ముగిం 

తుముగాక + సర్వ సాధారణముగ శతితరచేశములం 

కాషములు 
© 

ట యు, 

నాను బండల టలకుల నాన్న 
య 

సర్వసులకం గాని సంధిస్థానముగ 

చిట్టి సరిసి స్థితుల సందర్భమున. నొకపాటి "పెద్ద 

యమ. నె నను పటణ. న గౌ సహ 



“సివాస లా 

చుందురు. పడవలు నడువందగిన లోంతుగల 

నదుల నే నదులుగం బరిగణింతురుగాని, నీరు 

.తక్కు_వగల నదులను నదులుగఊ 

ఈరెండు సంగతులును మనసు 

దగినవి, 

పట్టణములు నదులనంటి యున్నమపి, 

ముల నంటియున్న వి, చేతిపనులవలన ప్రాముఖ్య 

మునందినవి, వ_ర్తకమునుండి పాముఖ్యము నం 

నవి యని నాల్గు విధములుగం నన 

కొందణు వ _ర్హకపాముఖ్యమును వేటుగ వివ 

రింప నక్కణలే దనియు, వర్తక సంబంధమే 

లేకున్న వెమూండింటికినిస్థాన మేయుండదనియు, 

"నసిరి, అందు నదుల నంటియున్న పట్టణములు: 

౧ దూరమునుండి యరుదెంచిన సరకులను 

మీడలనుండి కాలువపడవలలోనికి( 

లప బండ్లు లారీల= ము గాసి రనుపదారి బండ 

లోగోని “గసమతిదిగుముతు లొనర్చ్బుట, సరకు 

లను కొనుట, అమ్ముట, ఇతేరుల కే మధ్యవర్థిగ 

నుండికొనుగోలుకార్య ములళానర్పుటమొ॥ పనులు 

చేయు వ లున్న పట్టణములు, 

_9 నదులు వం తెనలు,వార రధులుఉన్న లేక 

ఉండద గిన పట్టణములు (Bridge Towns.) 

3 నీటిధారల శక్తీంగొని యంత్రముల నడుప 

బాొటింపరు. 

ఎనందుంచుకో న. 

గాస్ శూల 

ఏిలగుతావులు (Cataract Towns). 

ర అనేకనదుల నడుమను, 

నున్నవి (Defence Towns): 

x సదీసంగమస్థలముల (వాణిజ్యాది నక. 

ర్యముల) కు సెర్పడి న వ. (Confluence 

Towns.) 

మారముల నంటియున్న పటణములు:._ 
౧ ౬ 

౧ పెద్ద పర్వతపంక్షుల కవ్యలి దేశములకు 

వ క్రకవుసరకలం చేర్చు 7 బాటు. లాపర్వతప సం క్రీం 

దాట(దగిన కొండలోవ లేక కనుము, మార్లము 

'నంటిగాని, దానికిం గతిపయదూరమున నర్గ స్థల 

కొండ లెపినను 
(on 

1671 

మార్ల' 

నందునను, 

నిశొాకరుండు 

మున కట్టంబడిన పట్టణములు, (Mountain 

pass Town) 

౨ జలసంధులం దాయటుతావ్రునం గలవి. 

(ఇంగ్లాండు. దేశపు డోవరు వంటివి) (Ferry 

Towns.) 

3౩ ఏవైన ఇతరవృత్తుల కాస్పద మైన కావులం 

చేర్సడి సేన పట్టణములు. గనులు, స్యాక్ట క్షరీలు 

తాలం ద లిన 

ర హోర్చరుల సంబంధపట్టణములు. ఇంక్ 

చేతిపనులవలన పాొముఖ్యమునందు పట్టణము. 

లాయాపనుల కవసరమగు ముడిసరకులు(గాజగా- 

materials) దొొరకుచ్కు సులభముగ జేరు 

టకు సదుపాయములు గల తాన్రనందుంగట్టంబడి 
యుండును. వాటిని. Industrial Towns 

అనియదరు. . 

నివృత్తినది--సనపౌటీమి మా చమన 

అస్పీరియా (శాల్బలిద్విపము) యూపీ న్ 

అనుపేరం బరంగుచు నదిగా వోల్చంబకీన నది. 

దీని పశంస 

అధ్యాయమునం గాననయ్యెడిని. 

నివృత్తిదేశవంం-(వంగ దేశము చూ 
నిశాకరుండు -బుపి. ఈకనియా[ శ్రమము 

ఏం ధ్యారణ్యమున నుండెను. అం దక చెట్టుపి 

బ్రహ్మాండ పురాణము ౫౨3 

సంపాతియు, జటాయువు సనుపతులు వసించు 

చుండునవి. అవి యొకతజి నూర్యునివై ఫుమింటి 
కెగయ, జటాయువు మూర్ళిల్లి జనస్థానము 

సంవాతి అక్కలు కాలీ తిరిగి 

సాక తాళ మముశను పడెనంట. నిశాకరుండు 

చి శ్రీ రాముని కాపద సంభపిం 

చుతజి వారిమనుష్యుల కా యాసదసంగతి 

నెజుంగ 6 డెల్సినకతన,నిణెక్క_లు మరల "మొల 

చునసి యోదా ర్చెననియు, స్తను రావణుడు 

కొనిపోయిననా ర్త ఆంజ నేయాదులకు సంపాతి 

సంపాతి నాదరిం 

తెల్పు ఆక్క లుద్భవిళ్లైననియుం జెప్పయిడినది. 
సా షం 0౧ 
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మజీయు నిశాకరుం డమ పేకు చందునకుం 

గూడ గలదు. 

నిశాశత్రయము-౪ ఆయు" క్వేడ ద వైద్య శా 
మున 

సుపులకు పేరు. నిశాద్య్వ్యయ నున నాదా 

పసుపు, మదిమపసువులకుం బరు. 

వ కసూరిపసుపు, మాని 
ey re 

as 

నిశాని, వ్రాలు, సంతకముు--మన భర 

తచేశమున పతములందు (ఏదస్తావే _జైనను 

పతి మేవాసియిచ్చినవారు తమ వేరు (నాయు 

టమూలమున సంతక మొన రు నాచారము 

కలదు. సంస్కృత భాష వ్యాపకమునం దుండిన 

శాసనములయందు పేరునపం పిదప 

“సహసో మమ”? అని చేర్చుచుండికి, మధ్య 

చోతులకుం బిదప 

ఇది దస్కతు లేక సంతకము, 

వాలు అసి 
sy 

ఇంక చాయ(జాలనివారు ఏ చేసి యొకగుర్హు 

లేఖకుందు సాఠుల మె 

పతిము 
) 

వరాల నం దంటించు నావావ ముంచుట 

( Thumb impression) గాననగును, 

బిగటీషునీమలందు తొల్లి చదున వాయ నే 

రనివారు కలముతోనొకసిలువను గుర్తుగ లిఖంచి 
తమశీలును సిరాతో అద్దుచుండి 

కై  స్తవమతపద్దతి [పమాణముగను లేక ఒప్పు 

రట, సిలువ 

దలగను, శీలు (Seal) స్వంతగుర్తుగను నుండి 

వప మధ్య కాలమున సిలువను ((7085)లిఖాంచి 

తనవేరును వ యుల (సంతేకము చేయుట) 

యాణారముగ నుండెను, ఇక్కాలమున సిలువ 

న్రాయుట తగ్గి గ్గ వేరువ్రాయుటతో (సంతకముతో) 
పూ _ర్హియగుచున్నది. చర్చిసంబంధమగు ల 

వన సంతళములకుముందు. a నని తెలియు చున్నది. 

2 నిషధ దేశము: 

మానక (నాయుచుండుట శేంటి!ిని నిలిచి, 

యున్నది, 

ఎ కాయనగో త్రము--(ఆలేయగణము. 
nm fe | 

చూడుడు.) . 

Enns పా (ఉత్తర్మఢువ 
హాసముద ము చూ, నార్హు కేప్ అగము- 

tee 

నిశ్శంక కొమ్మ నకవి--ఆంధికవ్రలలో 
నాదికపులలో నొక్క_ండుగం బరిగణింపంబడిన 

వాడు. ఈతండు రచించినది శివలీలావిలా సము. 

ఇక్కావింగూర్చి యంతగా. దెలియశ్తాసన్నదిః 

లా సళ్ళ బ్రతాళవు-- (తాళములు చూ. 

నిశ బ్రమార్గ కియలు -- క. 
ణము చూ. వ 

ఏ 

PN నొకటి, pr [ను 

క మునకు నిలువుగా జాణ, కరన 

కానించి పాదమును నిలువ చేసి, 

లను రెండు బొటన మోళ్ళను దరికేర్సి, క 

రెండువుడవు 

నిలువ. బెట్టి కూర్చుండుట. ఇందువలన శరీరము 

నకు బలముకలి శ్య్వాసగతి నిలు చునని చెప. 
౧ oy) 

నని 

నిచయసగుణమార్గములు-ం నిరం. 
ద్వము, 9 నిత్యసత్యత్వము (నిజాయితీ లెక 

సత్వవ ౧తము),3 నిర్యాగము (కోర్కు-లు లేకుం 

డుట1, ర ఆత్నజానము. 3 ణజః 

నిషధదేశము (నవనాగ)- గ్వాలియరు. 
పురమునకు వాయవ్యదిశ గా నలుబది మల్ 

దూరమునంగల నార్యార్ * అనంబడు పురమును. 

నిషధపురముగం బోల్సియున్నా రు. ఈబా త 

"దేశము నిష ధజేశముగా నుండియుండనోపు.. 

తొల్సింట దీనికి నవనాగ చేశమనియుం బేరుండె' 

సర్వనాధారణముగ. 



నిషధపర్వతము 

కొంచె మెక్కువ తక్కు-వలతో మారారు 

దేశము నివషధ్గచేశ మని తలంప. బడుచున్నది. 

నార్యార్ పురము నలపుర మనుమవూటయుక్క 

పరిణామరూపమా యని తోంెడిని, 

లాసెన్ పండితుడు బీరారునకు నాయన్యది 
శఛగా నివధ చేశ ముండెననియు, బ్లెస్ పరికో 

ధకండు మాల్యాప దతిణముగ నిషధ యుండె 
ననియు పరిశోధనలవలన ఫలితముగం చెల్పిరి. 
మహాభారళమ్యువనపర్వము, ౫3 యందు నిషధ 
దేశ పశ్రంస కలదు. నిషధ యన బురదనేల 

లేక కౌకనేల యగియరము. పరిపాలక్షలుగ 
నిమధ దేశ సందర్భమున Ss 

దమయంతి చేరును చెటుంగనివారు మనయాంధధ 

చేశమున లేనేలేరు, 

తల్లింటి నిషధచేశవాసులను ఇప్పటి భీలు 

లుగ పోల్సు చున్నారు. వారు తజచుగ నితరు 

లచే దజబువముంబడుచు దఠీ ణదిళగా మాల్వ దేశ 

పశ్చిమ భాగపు కొండలక్క ఖండ్ చేశములోని 

కొండలకు వింధ్య నగరము నందలి సాత్సుర 

వింధ్య పాదపర్యత భాగములకు, మాహీ, తేపతీ, 

నర్మదా నదీతీరములప నడిచి యటం శేరిరని 

Malcolm's Memoirs of Central 
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బడినది, 

నిషధపర్వతము  (కలపర్వతములు 
చూడుడు) 

నిషధుండు--అక్కొచంద్య; యదు, కురు 

సంతతి స దః తండి కరుమహారాజు. 

సోదరులు పరీటీతు, సుధనుస్సు, జహ్ను వు 

ఈతనినుండి ఈతం దేలిన చేశమునకు నిషధ 
శాక మనిన రయ్యెను. 

నిషాత్ బాగ్ ఉద్యానవనము-- 

(శాష్టీర చేశవు సుప్రసిద్ధో ద్యానవనములు చూ) 
210 
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నిమాదస్టపతిన్యాయము- నిపాదులలో 
నధిపతికి స్థపతి యనిబిరుదము కలదు, ఇచట. 

నిపాదులకు స్థపతి యనియు తాను నిపషాదు. 

డనియు సర్గమిచ్చును. కాని కరిబ్బంహితమువంటి 

ఫునరు క్రి కాదు, 

మాతరం తండి వెనుచక్ళవర్థి, 

తలి సువిధ, సోదరుడు పసృథుచకవ ర, ఏలినది 

నిషధ రాజ్యము. (ఉత్తరపాంచాలము చూ.) 

నిషధములు--ని పేధింపంబడినవి.నిసే. 
ననున తెగకైవన యర్థము, ఇట్టిని వేర్వేరు కార్య 

ములకు వేర్వేజు నిపేధములు చెప్పబడినవి. 

రాజ్య పాల నయందుపకు పాతము నిసే.ధము.. 

ఉద్యోగ సిర్వహణమునందు లంచగొండిత: 

నమూ. పాపము 

సంఘసంస్క-రణమునందు తా నాచరింపపం. 

డుట నిపేధము. 

వ్రర్తకమునందు అబద్ధములాడుట ని'పే.ధము= 

దానమునందు (పతిఫలా జేతు నిపే.ధము, 

యుద్దమునందు అమ త్తత నిపేధము. 

న్యాసము నందు కోపము ని"పేధము, 

నార నమునందు దురాశ నిపే.ధము, 
జ 

ద్యమునం దపథ్యము నిపే.ధముః 

ల 

EX 
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మునందు ఆచరణలోపము నిషేధము, 

రాగ్యమునందు పట్టుదల వధను 

జనమునందు మితి లేకుండుట (ఆబ్బ 

2 

a rPolgs pal 

లి gib NX ల్ 

కార్యా చరణము నందు బద్దకము నిసెధము.. 

తపస్సునందు నిశ్చలత లేపండుట నిపేధముం 

యాచనయం దసంతృ్లి అము 

(పసంగమందు పరుష వాక్యములుని సే ధము.. 

సభలయందు మిత ఫామీత్వము నిషేధము. 

గురుత్వమునందు 
నిసేభము 

కనికరము  లేఫండుటు 



నిష్క-ము. 

అనురాగమునందు మితిమోజీ యుండుట 

నిపేధముం 

గవునమునం దజా గత నిషేధము. 

ఆరాధనయందు భ క్లిహీనత నిసేధము. 

నేవకానృ క్రియందు దోహ చింత నిపే.ధముః 

గౌరవము లందుటయందు దురహంభావము 

'నిెపేధము. 

లెక్కించుట యంద న్యాలోచనముని పేధము 

(ప్రత్యుత్తర మిచ్చుటయం దనాలోచన 

నిపే.ధము, 

నిష్కము-- నాల్లు మాషముల పరి 

మాణము. 

నిమ్మైవమువుం--౩ది సంగీత శాస్త్ర మం 
దలి కీయాపాణములోని మార్ల కీయయందలి 

నిశ్శబ కియలలోనొకటి, (కియా వాణముచూ.) 
a 

నిష్పలస్వప్పు ములు ఇంతదనుక 
౬. ల యా 

'జెప్పంబడేనవి శుభాశుభ స్వప్నములు రెండును 

సఫల స్వప్న ములు. వంక నిష్ఫల స్వప్నములు 

ముదిమి మిగిలినతతిం గల్లునవియు, శోకభయా 

దులవలన. గల్లునవియు, ఆంశలిద ప్పులవలన6 

గల్లునవియుు, మూతపురీష (పకోపనిరో ధాదుల 

వలన, గబ్లునవియు, దివాస్యప్న ములు నిష్బ 

'అవములుం 

దోషజ లేక రోగ హెతుస్యప్నములు- 

వాతపికృతితత్వములకు ఆకాశ గమనము, 

.(పచండవాయువు, నల్లనిరంగు తటిచుగ స్వప్న 

మునం గాననగుచుండు ననియు, వై ల్యేపళ్ళతి 

తత్యములకు మనుష్యులు, బంగారము, రత్న 

ములు నూర్యాగ్నులు, దీపములు, జ్వాలలు, 

"మెణిపులు స్వప్నమున. గానంబథుచుండు నని 

యు శెష్మ పకృతి తత్యములకు చందుండు, 

నత త్రములు, కేల్పరంగు, సము దతరణము, జల 

ములు స్వప్నృములం దగపడుచుండు . నసియుం 

16/4 నిస్ఫల స్వప్న ములు 

న రాజయమ్మ(త యరోగము) థరీరమునం 
దంకురించి యుండుతటిం గ లెడ్ స్వప్నములు; 

గాడిద, ఒంకు, కుక్కు పట్టపై నెప్టట 

స్వప్నమున గలిగె వేని కుయరోగ మంకురించి 

యున్న దని (గహింపవలయును. 
శో 

౨౮ _కపెత్యరోగస్వప్న ములు-లక్క_రంగు, 

ఎజ్జనిఆ కాళము, స్వపష్నమునం గాననగుట, 

3 ర క్షరోగస(ప్న ములు- ఎజనిరంగు, ఎజుని మాం యీ టు టు 
వస్త్రములు పుష్పములు, ఎజ్జని స్రీలు స్వప్న 

మున6 గనణుడుట, 

ర గుల్మరొ గ హెతు స్వప్న ములు- కడుపు 

నొప్పి, అప న్మారము తనకు. గల్లినట్లు, అస్త్ర 

రోగము సంభవించినటు, గోళ్ళు నల వడినటు 
రు ag య 

సప మగుట, జ్మ్మున లతేలు మొలచినటు 
_ లా 

కల గనుటః 

ul కుష్టరో గలకుణస్టస్న ములు- దిగంబర 

తము, చేహమున నెయ్యి రాచికొనినట్లును, 
య 

తొమ్ముసె పద్మము జనిం చి నట్లును, లేనియన్ని లో 

“హోరా మము వె”ల్సినట్లును కలం గనుట. 
2 య 

AAs లంత eee ౬ (పమహరి్ గ స్వస్నములు న్నా నముచం 

దనానులేపనము, తనె శే నెటీగలు ముసరుట. 

౭ నుధుప* మేహరొ గస్వప్న ములు-చండాల 

న సాంగ త్యీములు, "నేయి దాావ్రట స్వప్న 

మగుట. 

రా ఉన్నాదరోగ స్యష్నములు- రాక్షస 
సహవాసము, నీట మున్లుట, ఈందుట్క అతి 

వాదము, ఆనందము, కొొధము, స్యప్నమునం 

గలుటం 
౧ 

౯ అపస్మారరోగ సృష్నములు అతి 

భయము, అకా సము, సగ, నృత్య మొన 

ర్సుట స్యప్నమగు। 

౧౦ బహిరాయామరోగ సప ములు 

చక్కిలములు, అపూపములు, (అప్పములు) 



ని స్పారుకము 

తినుట, కక్కుట్క తనచేహనాడులు నిలిచి 

పోవుట స్వప్నమున దోంచయట. 

౧౧ జ్వరరో గదోవస్వప్న ములు - శరీరము 

జ్వరగత మగుకతన జ్వరపరిణాను సంబంధము 

లుగ కోంతులతో న్నేహము స్వప్న మగుట 

వ్వ పషసంబంధ మనియు, రాత సమైతి, స్వవ్న 

మగుట ఉన్మాద సంబంధ మనియు, పీశాచముల 

నిరు 

దాగవు నట్టు స్వప్న మగుట [పమేహరోగ 

సంబంధ మనియు, దాహము దావుస్వప్నృము 

అతిసారరోగ సంబంధ మనియు, ,లేలములు 

దాభవుట వప్యరోగసంబంధమనియు, 

శిరస్సు హృదయము చంకలు ఏట్రయందు 

మొక్కలు మొలచిన నట్లు స్వప్న మగుట గుల్ల 

రోగసంబంధ మనియు, తినుట కహ్కట మార్గ 

గమనము శాస సపిపాసరోగసంబంధ మనియు, 

పసుపు దినినట్టు స్వప్నమగుట పాండురోగ 

సంబంధ మనియు, ర క్షపానస్యష్నము రక్షని త్ర 

మైతి) మూ ర్చాసంబంధ మనియు, 

రః సంబంధ మనియు బుషులుచెప్పియున్నా రు... 

(స్వప్న శ్యాన్రుము చూడుడు.) 

నిస్పారుకము--(ఆాళములు చూ.) 

నిహతగ్ త్రము--(జొశ నస ఉపగణము 

నిహతనైకరిష్ట గొ త్రము--(జౌతధ్యడిప 
గణము చూ 

నిహోన్దేశము-(జపాన్ చేశముచూం) . 
హహ అల న సం వినన న్యా 

ములో లేనిదీ ఒకమాట చెస్తు 
ఢ(టాకం ధలోకో క క్ష 

నిచిర్వాగో [తవముా(జి శధ్యఉపగ ణము 

చూడుడు.) 

నీచో వదతి నకురుతే, నవదతి కురుతే 
సజైనఖా- ఇది సంస్కృత భామయందలి 
జ | క 

లోకో క్రి, సీయ(డు చెప్పును గాని వేయుట 

1675 సీటిమటము 
A) 

యందు బాధ్యత గల్రీయుండ(డు. సజ్జను. 

డట్టు గాదు. చేసియు. కెస్పటయందు చాధ్యతం 

గల్లియుండండు. 

సటిం గాచుతణి పాత్ర యెజ్జగం 
గా లరుండుట---నీటిం య! యన పాతు 

యందు నీరుండు నని వేజుగం జెప్ప నక్కటి,. 

యుండదు. ఇంక నిరు బోయిలింగుపోయింటు. 

వేండికింగాని ఆవిరి యెబోదు. గాన నంతదనుక 

(బోయిలింగుపోయింటునకు తక్టవ వేడియం టే). 

ద్రవరూప ము (Liquid form)న నె ప్మాతేయం 

vm స్పష్టమగును. వేడితో నెంతేదగ్గణు 

సంబంధము గల్లించినను తక్కవకుంపనేచరునం. 

దున్న దానిలోని నీరు పాతకం. గల్గుచున్న 

వేండిని పీల్చుకొనుచు లాగికొనుచుండుం గాని. 

దాని నకే వదలి పెరుగనీయపండును, 
ని 

వెజువిధముగ నీరంతయు నావిరియె యెగసి. 

పోయినతతణి, పాత వెండియై ఎజ్జుగ( గాలీనం 

గాలుం గాని, ఏీరుండుతటి నెబ్దగ( గాలదు, నీరు. 

లేని వటిపా,తి ఎఆగ6 గాలుటకు , పసుతాంళ క య "అ య్ 
ముతో సంబంధము లేదు. 

నిటిమట్ట్లము-- నీటి సెమట్టము సమముగ 
ర్ట యు 

నొశేరీతి నుండు నని తలంపఈ బడుచున్నది. 

కాని ఇంచుక పరిశీలించిన నీతలంపు పొరపాటని. 

తోంచకపోదు, భూమి గుండ ముగ నుండియు. 
ల రబ లే 9 53, మగమున (భూాగర్భిమున గొప్ప యా Ag 

గలదు. అదియే భూమిపైనుండు సమ _స్థపదార్థ 

ములను తనదిథ్గ కాక రించుకొనుచున్న ది. అమే 
యి ఇ 

భూమియొక్క ఉపరిభాగమును మధ్య భాగము: 
_వెపున కాకర్షి ంపంబడుచునేయుంట భూమి గుం. 

డోనిబంతినలే ' నుండుట సంభవిం చెను, భూమి పె 

పలములందున్న _ నీరు సమదంములుగను, 
లూ | 

సరస్పులుగను, నదులు ' మొదలగుజలాళ య. 

ములుగను నున్నవి. ఇవియు భూగర్భ్శము. 
"వెపు నాక రింపం బడుచునే యుండుట విధియె 
ర a | ర్ూ 



వేటియడుగున నుండి... 

యున్నది, ఏరు భూమియం దింకుటకును ఆకర్షణ 

శక్తి 8 యీ కారణము, ఈలకర్ష శ క్తికి Gravity 

యని, వేకు. సముదిజలములును భూమితో 
"పొటు తామును అనుహాలించుటకు భూమి 

గుండ ముగ నున్నమై తను ఉపరిభాగమగు 

నీటిమట్లమును నించుక వంచి బంతివలె భూమి 

యుండునట్లు చేయుచున్నవి. చిన్న సరస్పులందలి 

నీరును భూమితోపాటు అటులనే తమ నీటి 

'మట్టము నించుక్ వంచి యుందును. భూజలాదు 

లను నొ శేర్తీతి నాకర్షించు గావిటేధర్మ బద్ధ మైన 

జలముఅ ఉపరిభాగము లీటు వంగియుండియు, 

'ఆవుగుట చాల స్వల్పస్వల్పముగనంగి యుంట, 

మన నేత ములకు? 'జెలియకుండుం గాని, పరిశీల 

నలవలన తెలియకపోదు. (గావిట చూకుండు.) 

భూమి బంతివలె గుండ ముగ నుండుటంగూర్చ్చి 

వాాయనక్క-జయ లేదు, భూమి యెంత స్వల్ప 

ముగ వంగి బంతివలె గుండముగ నగుచున్నదో 

అందలి పల్లములందు నిండియున్న సమద 

సరస్సుల జలములును అశు కామమును వంగుచు 

భూమి గుండ ముగ బుతివలె నుండుట కనుకా 

లీంచు చున్న వని తెల్పుట సమంజసము. 

నీటియడుగున నుండి చూచు చె. 
పల కగపడుదృశ్యము-- ఆంధ దేశమున 
పల్లెవాండ (యందు “మున కగపడని చేంపలు 

సైతము జూడ గలవ్ర్” అనుసామెత 

నలత వీనిం జకం బరిశీలించిన సీటిముండి 

చేపలు. ఒడ్డున నున్నవారిం జూడంగల వనియు, 
దరినున్న వారలకు _ నీటిలోనిచేప లగపడుట 

దు స్టర మనియు. స్ఫురించెడిని, సర ముఖ్య 

“కారణము ఒడ్డున బయట నున్నవారు ఎక్కువ 

వెలుతురునం దుండుటయు, నీటియందు తక్కువ 

వెళుతురుంట చెంపలు మొదలగునవి తక్కువ 

'వెలుతురునం దుండుటయు నైయున్న ది. తక్కవ 

“వెలుకురునం దుండి, తున 'వెలుతురునం 

1676 నీటియాపిరి, నగ ఫోర్సు 

దుండువాటిని జక్క-6ంగ 6 జూడ గల్లుదురు గాసి, 

ఎక్క-వవెలుతురునం దున్న వారు తీక్కూవ వెలు 

తురునం దుండువాటిని జక్క జూదడయజాల 

రని యెల లెజటీంగిన బే. కాని యిచట నీటిగుండా 

re యనునది పరిస్టితులంగూడ కొంత 

మార్పు నందిం'చెడిని. ఇటీవలి పరిశీలనలనుండి 

నీటి యడుగుభాగమున తానుండి పెకి జూచిన 

కంక గవతున శ్వ మిట్టు వివరింపం బడినది. 

ఏటియం దొకగుండిని పదేశ్రము 1 నిటి యుపరి 

భాగమునుండి చపేండల కగపడి, దాని 

గుండా ఆకసమం చెనుపపతులు మొదలగు 

వాటికి చక నగపడునది వెలుతురుగా 

తెలిడిని® అం దగపడుటయు సంభనించునేని 

దరినున్న వికూడ. బక్యాంగ 6 గన్సిం వెడిని, అట్ట 

"నెలుతురు (వృత్తము) తొవుం జుట్టియున్న కొంత 

ప్రచెళము కదలిక గల్లినరీతిని బహుముఖముల 

అద్దమునందువలె చేంపకుం గన్నడును, ఇంకను 

దానిం జుట్టి దూర మరిగిననొలంది దృశ్యము 

బలము తగ్గివోవుచుండును. ఒక్క-కతజి నెలు 

తురు రంగుల ననుసరించి చుట్టు వేర్వేఖుకంగు 

లగపడుటయు౦గలదు, కక. | వారికి జక గా 

సీటిలోనివి కన్సడక వంగినట్టును, కదలునట్టును 

గాడ విటిగుండా చూచిన ద్భశ్య మురడడిసిః 

చీశటిలో నసలే కన్సడకుండును. 

నిటియానిరి, పొగ, ఫోర్సు సటిం 

గాచిన యావిరి బయలు జేటును. ఆ యావిరిని 

బహి ర్వా తావరణములోని కరుగనీక యొక 

యావరణమున నిర్బంధించితి మెని దానికిం బిదప 

వచ్చునానిరి యొ ల్తీడిగల్లీంప మొదలిడును. ఓ త్రిడి 

యుండుచు నాయావరణమంతయు నిండినపవిదప 

నింకను గల్లుచుండునొ త్తిడిచే దానినుండి తవ్చిం 
చుకొని బయటంబడ (పయత్నింప 'మొదలీడును 

ఆపయత్నమునే ఆంగపండితుడు Force) Gs టై - 
అనిరి. ఆఫోర్సు నేయొకబలముగల్లై కొనియం తే 



'శీట్రిభో జాడలు వెకకి నట్టు 

ముల త ల అట్టి యానిరియే 
మానవుల పపయోగించు “చున్నది. పంక నట్టు 

.నిర్భంధింపం బడక బహిర్వాశావరణమునంబడే 

-గాలితోంగలియు చుండునావిరి యెందులకుంబనికి 

రానిదియె వోనుము, ఒక పాతలోం గొంతజలము 

పోసి, పైని పలుచని శేకమూ(త నై చి కాచితి 
“మేని ఈపన్నియ జరుగును, లోన నొ త్తిడి యధిక 
మగుశలేన నావిరి పెకి దవ్పీంచుకొన (ప్రయ 

త్నముగ సైమూ(త నొకవెపు ఇంచుక పెకెత్తి 
"తాను దప్పించుకొనుచుండుట చూచుచునే 
యుందురు, ఇట్టి యావిరియే మానవోపయోగ 
మున్నె యుసయోగించుచు యంతములను 

నడుపునది. తవ్పించుకొని బయటంబడిన యావి 

రియు, మూత లేక మ. నావిరియు 

నిరర్గక్రములే, 

ఖః పొగ ఒకగాలి (25) కానేరదు. 

నిర్భంధింపంబడినతటి తవ్చీంచుకొనుపయత్నము 

చేయునది కాదు. స్ట దానియందు ఫోర్సు లేదు. 

అగ్నియందు. కాలక్మతేప్పిపోయిన పదార్థము. 
'పరిశీలించినవా రది గట్టిపదార్థమునందలి తస 

న లనిరి, అవి చులుకీనయె గాలీయం 

'దెగకంగలవు గాని మానవోసపయోగమునకుం 

బసికేరానివిగా నున్నవి, 

నటిలో జాడలు వెతకినట్లు- అంధ 
లోకో క్త 

నీటిలోనిమూట-- ఆంధ్రభావా సాంప 
దారి సదినుః 

మాయాకల్సితమగు | భమయెగాని నిజముగ 
లభించునది కాదని చెప్పుటకు నిరసనగా సీఉకిని - 

పీయోగించుచుందురు. 

“సట్రిభ్రో (పతిఫలించు ధనపు మూట వలె” 

నని భావము, ఇది “దర్పణద్భ శ్యమాననగరీ 

తుల్య౫మను ను క్రి దీనినే పోలినయభి పాయము 

గలది. 

1677 

సిటిలో నుండువస్తు వొకప్పుడు 
వంగి యున్న ట్రగపడును-నీటిలోనుండు 

నొకవస్తువును చూచుట యన నీటిగుండా 

చూచుట యగును. నీటిగుండా చూచుట 

అసిటియంత దళసరి అద్దముగుండా చూచుట 

వంటిది. 

ఇంక చూచుటయన నేమో యోచింతేము. 

మన మొకవసు స్తువును చూచుటయన ఆవస్తురూవ 

మును వెలుతురుకిరణములు మన చేకానయన 

ముకడకుం జేర్పుచున్న నని భావము. వెలుతురు 

రణములు పెక్కు కలవు. అం దేడు ముఖ్య 

ములు. ఈయేడును గలిసి ఎల్ల దిక్కు-లం గాంచు 

తెల్ల రంగు వెలుతురుకిరణము ఈ లగుచున్నని. ఇ 

ST పరంపరగా నెడతెగక 

నొ కెరీతి నావస్తుకూపమును నునకడక తెచ్చు 

చుంటయు, మనద్భ, నావస్తువుకడపం గొంపోవ్ర 

చుంటయు జరపుచుండుత జి, కొంతదూరము నీటి 

గుండాగూడ [పయాణ మొనర్చవలసియుండును. 

సీరు కదలక నిశ్చలము గానుండుతటి, అద్దము 

గుండా నగపడునట్టు కొంత దర్పితమై (పెద్ద 
య న్ా క్ 

దగు రూపము కలదిగ గానవచ్చుం గాని 

సిరమాత్యమైనను గాలికి గాని తొణకటవలన 

గాని కదలుచున్న తణ్ వెలుతురుకిరణములును 

సీటిత్రోపాటుగనే కదలియు, వంకలు కేజీయు, 

వకారరూపము బహుముఖముల అద్దమునందలి 

రూపపీోతిబింబమువ లె గాననగును. దీనిని వంగీ 

నటు క నపడుచున్న దని తలంతుము, . 

సిడగడియారము _ -(శాయాగడియా 
రము చూ) 

సిపుండు- -బృహాదిషుని సంతతి వంక 

త్షృతియుండు. తండి పారుడు. నీపునకు 

నూర్షురుసుతులు, (అందు జ్యేష్టుండు సమరుఃడుః 

విల్యాధిపతి మై యెన నాదు. J 



నీరుకొట్లి చెయ్యి నాకినట్లు 16 
శం రు 

నీరు కొట్టి చెయ్యి నాకినట్టు-(ఏమియు 
రాదని భావము). ఆంధ్యలోక్ క క 

సరగ బ్పిచెట్టు-- (గొబ్బిశట్టు చూ 

నీరు ఘనిభవించి మం చగుటా 
షీట్రింుందుగూడ వేడి కలిసియుంకును 

నుండుగాలి యధికమగు చల్లదనము కలదియగు 

శస కింది సీటియం తయ వేండింగూడం 

బీల్పుకొన నారంభించును. గాన తనయందిమిడి 

యున్న వేండింగూడం గోల్పోయిన యాయుదక 

మింకం జల్లంబడుచుండును. కానియది లోంతు 

తక్కువని చేని కందిభూభాగ మించుక 

వేండింగల్లి యుండుంగాన్సి అది యుదకముతో? 

గూడ చల్లంబడ (జాలదు. సెంటి గైడు తెర్ళోమి 

టరునందలి అక్క మేరకు నాలు ర డిగ్రీల వణకు 

సీర శీతలసీ స్థికియందు బరునె, అక 

దిగుచు, నించుక వేడి యధికముగ నున్న నీటిం 

బై కవోనిచ్చుచుండుం AC OD 

జీరో వరకును అట్లు జరుగక అకుగంటక 'పెననే 

యుండును, ఇట జీరో యనిన ఘనీభవించువా 

ద్దని ప point) యెజుంగునది. అొట్టు 

గ్ర టి గాడ డు హ్ ఫీంజింగుపాయిం 

a బరు వెక్క_క తేలిక యగుట కారం 

భించి కడప మంచుగనె నిటి పెపొరగ నేర్చడి 

యుంకుంగాన,నీరు అడుగుననుండి గాక నైన 

డుగునకు ఘనిభవించు ననుధక్ష మేర 

యున్నది, ఇందువలన నింకను మెరకగ య. 

తధికముగ లేకయుండు చెబున్సలందు "వేగరముగ 

ఘనీభవించెడిని. అట్టితతి లో(తునీరు నీరుగనే 

యుండునని యెజుంగునది. దీని కదాహరణము 

హీామవత్న ఎర్వలే సీమలందు కాళనదీజన్నస్థా నము 

కడ నున్న వాగుల: 'వ్యాససరోవర 

మెప్పుడు పైపొర మంచుగన్సు దానిం గజము 

లతోం బగులందీసి న లోనున్న జలములు దన " 

పముగను నుండెడిని, కది యాకాస్థలమై. 

పెన 
రా 

శరీరములోని కింకంచేసి 

సన్న నిరం ధములును గలవు వాట్లపని సర్వదా 

సి్ర్రలివాయలు తబుగుతజి. .... 

కెలాసశిఖరముకడ దర్శిన్ గ్రామమున కరుగు. 

మార్షమం దున్నది, 

నీరుడివిత్తులు--(ాదము చూ.) 
నీరు తడుపుట- పాదరస మంట. 

రుండుట---నీరును, పాదరసమును [సవహ్నిం 

సంగల పలుచని ద౦వపదార్థము లే, జిడ్డునుండి. 

చేతులను భుభముగా కడిగికొని నీట ముంచిన, 

నానీ రించుక చేతంబట్టుకొని తడిగా చేయుంగాని' 

పాదరస ముంచిన నట్టు గాక చేయి పొడిగానే. 

యుండెడిని, ఈసందర్భమున శరీర చర్మము నకు. 

జడి నున కొద్దిగ సంబంధ ముండియేయుండగు. 

పు అజిడ్లు ఛరీరములోనుండియే లూబి కే. 

షన్ EOE SO మూలమున. గల్లుచుం- 

డుననియు మనసునం దుంచుకొన వలసియుం 

డును. చేతిచర్మమునందు జిల్ల యుండినతటి నీరు. 

కూడ చేతుల కంటశపో వచ్చుం గాసి లేనట్టు: 

వలె తడపంజూలకపుండును, పాదరస మట్టు we 

ఇష్టలేనిచో చేతి కంటదు. నీరు కడుపును. ఇట 

న యన శరీరచర్మముచే నాకర్షి క్ర 

బడి దానిం జేరుకొనుట యనియు, స్మా. స్రష్ట 

ట్లాకర్ని ౦పంబడక యంటుకొనకపోవ్రట యనియు. 

క 

నిరు పల్ల మెజు6గు నిజము దెవు( 
డెణు(గం--రంధ్యలోక క్రి 

నరుల్లి(కల్లి చూడుడు.) 

నిరుల్లిపాయలు తజుగుతణి కండ్ల 

నీరుగల్లుట-ఘాటు-- మన కండ్లలోని, 
కొకభాగమునుండి సరు (పనహీం ౧చుమార్షములు. 

సన్న నిరంధములును, వేజొకవెపున అనీటిని 

లోనికిం గొంవోవు 

జరుగుచుచేయుండును. అనం గా తీజచుగ కండ 

"లోనికి కొన్ని మార్గములగండా కొంచెముకొంచె 



"నీక్రలి వ్యవసాయము 
cn 

ముగ నీరు వచ్చుచుంటయు, తోడనే మనకంటి 

'తొస్పలు మూసికొని తోడనే తెఅచుటతో 
న్యూ నట్ కంద్దయందు పడగల. చిన్నచిన్న 

 అపరిశళుదపదాశాణువులు _ శడిగివేయం ' బడు 
'ట్టయు (ఇట్లు నేత్రము పరిశుభిముగ నుంచ 

“బడుట మైనతోడనే, తిరుగ నానీరు వేజుమార్ల 

ములగుండా శరీరములోని _శకేగుచుంటయు 
"సర్వదా జరుగుచునే యుండును, ఇది తజచు 
'కశనుణెప్సలు మూసి తేజదుతటి నడుచుపని. 

ఇంక నిరుల్లి పాయ పొరలనడుమ ఆకిడ్ 

"అయిల్ (014 01) అనుపడార్ల ముండును. 
ఉల్లిపాయలు తబుగుచున్నతటి ఈ ఆకోడ్ 
ఆయిల్ కొంతకొంత బయటంబడుచుండుట తట 

'స్థించుచుండును. దీనిని వొలెకైల్ (Volatile) 

పలా మందురు. వొలెకైల్ అన గాలిసంబం 

ధము గల్లునట్టు బయటంబడంగ'నే తాను నెగిరి 

గాలిలోం గలిసిపోయి తనయందున్న (గంధీ 

పృ ను నలుదెసలకుC జిమ్మి పర్విడ, 

జేయునది యనియర్థము. ఈగంధకధృతి నేత్ర 

ముల మ స గాన దానిని పరిళు 

నెక్కున. వీత నేతములలోనికి 

దానంతేట నదియ వచ్చును. దానిని దిరుగ శరీర 

ములోనికి. గొంపోవ రంధ్రములు వాలకుండుం 

గాన నానీకు గాజు మొదలిడునుః 

కండ్ల నీరు గాజుచున్నదని యనుకొందుము. 

సరుల్లి వ్య వసాయము--సీరల్లీ యన 
లోన నీరుగల ఆల్లీ యని భావము. దిన్రీని 

ఎబ్బడల్లీ యనియు ననుట కలదు. ఇట్టినాడుక 

యున్నను కందు ఎబ్లనిరంగుగల పాయలు, 

తెల్పనిరంగుగల పాయలు ఆరెండు ముఖ్య భేద 

జాతులు కలవు, ఉల్పీదుంపను గడ్డ యనియు, 

భిపజుప 

జ టకం 
షా 

పాయ యనియు నందురు. “రెందుజాతులను 

సీరులి యసనియే చాడెదరు. 
“ఈ , 

ఈపెరు తొంటపెరులలోనిది. భరత 
మా రా. 

1679 నీలకంఠ వేతిము 

దేశము, ఈజిప్టు చేశము, మొదలగు పలు దేశము 
లందు గలదు. బావుల కీంద సీర్పు తోడి 

య్యూూపెరు పెట్టుచుందురు. విస్తారము తేలికగా 

నుండని నల్ల భూములు మొదలగున వన్ని యు 

నీపెరున కనుకూలములు. శీతకాలమున నీ= పెరు 

మ. జాక్, చిన్న చిన్న స్రష్ట 
వి త్రనపుపాయ లనియెదరు. 

దీనివి తనము రెండువిధములుగా నున్న ది. 
చిన్న సన్నపు ఉల్లిపాయలు పాతిన, మొక్కలు 

బయలు చేజీ నడుమనుండి కాడలు ెకిలే చును. 

వాటికడను పూవువలెం బుట్టును. ఏటిని ఉల్లికో 

శ్లనియెదరు. ఆపువ ముదిరిన నంచే నల్లని 

గింజలు విత్తులుగ 'నేర్చడును, వాటిని పాతి 

నారువేసిన నారు పుట్టును. వాటిని నూడ్చినచో 

పెని ఉల్లికోళ్డు రావుగాని క్రింద పాయ 

లేర్చడును. 

ఉల్ఫి పాయలను ఆ అంగుళముల కొొకటినం 

తున rT ఉల్లిమడికి సీర తోడుచుంట 

యవసరము. Te పళువ్రులపె 

పీధుల జోన్సుచె త్త, ఎరువ్రులుగ వె వె 

ముఖ్యము, మూడు నెలలకు పండును. 

నీలకంఠక్షైత్రవుం- చేపాలదేశములోని . 
శివపురి (మీయోపురి యనుచున్నారు.) పర్వత 

పాదమునంగల నీలకంఠ శివక్నె తము. శివఫురికి 

తొల్లింటిపేరు శతర్ముదపర్వతము. ఇది కట్టుండు 

నగరమున కు తరదిళ గా నె దుమెైళదూరము. 

దీనింగూర్చి బృహచ్చివపురాణము, జి శ్తరఖం 

డము ౨.౨ యందు (ప్రశంసక లదు, 

వేశెక నీలకంఠ వ్నేతము కారికీనదీ 'జ జన్నస్థా 

నమున( గలదనియు, ఇట నర్ 

గము కల దనియు? జెప్పండినది, తాన్ర సరిగా 

'జెలియను, 

ఇంకను మెసూరుకడ నున్న నంజన్ గుడి చేవ 

స సీలకంక శే శ మనియు, నంజు ండశ్తబ్దము 

పెంట, బుగ్గ 

చెదరు, 



వీలకూట (పర్వతము) 

నీలకంఠ శబ్లమునకు కన్న డభాషానువాదపన మే 

యసియు నందురు. 

నీలకూట ( (సర్వతవు)- ౪ సామునందు 
(కలి టి కామరూప దేశము కామాఖ్య 

(కానురూకి) దేవస్థానమున్న పర్వతము పేరు 

(శానురూప దేశము చూ, ం) 

నిల్రగంగ (నది)--గంగలో సంగమమగు 

నొక యుపనది. దీనిని నీలగంగ యనియు, నీల 

భార యనియు ననుచున్నారు. నిజముగ నిది 

యొక జలపాతము, 

నున్నది, 

నీలగిరిజిలొ-అణవచేశములోనిది. చెన్న 

పురరాజభాసనిం ేంయున్న ది. సలగీరి పర్యతేము 

లం. ఉదకమండలపట్టణ ము se 

ఇది సమశీత్రోప్ష ప చేశము. చె చెన్న పురి (పభుత్వ 

కూనూరు వెలీం 

గను కోటగిరి యితేర సమకీతోప్లస్థానములు. 

కాఫీ తేయాక్కు చింకోనా, యూక లిస్టసు 

తోటలు విస్తారముగాం గలవు. దీని ee 

యందు వేనాండు పరగణా చేరియున్న ది. ఇందు 

బంగారుగనులు కలన, మానంటాళి (పథాన 

ము, నీలగిరి పళనిఫొండలవాఖయి, ఏటి 

యంబే తూర్పుకనుములు పడమటికశనుములు 

కలియును, పళనికొండలయం చే సళేన్ని గామము 

కడ సు ప్రసిద్ధ సుబ్యహ్మాణ్యవెతము కలదు. 

నీలజ్యే స్టాష్టమి--భాద )పదళుద్ధాన్టమిని 
జ్యేష్టా నకు తిగముకూడిన సీల జ్యష్పాష్టమి యనే 

J 
దరు, ఆదినమున సీల జ్యేష్టా క సుక 

_ నీలతాళము నలకౌడి హింతా 

లము] కిది తాటిచె ట్ నొకజాతి. చీకటి 

wen నందురు. 

సీలధారా (నది) స నన్న 

జలపాతపునది. (నీలానద్ది చూ 

హరిద్యారపురముక డ 

మువారికి వేసవినివాసము, 

న 

1060 కీలము" 

నీలము-లా* Sapphirus.sox.Sapp-- 

hire. (ఫెంచి, Saphir జర్మన్ * Sappheiros.- 

హిబూ, వ&ppir.సం* నీలఃః 

ఎక్కువథాగము. స్వచ్చత గల్లినరత్నము,. 
ఇది నవరత్న ములలో నొకటిగం జెప్పయడినది, 
నీలి ఊదారంగు గల్లీన జ కాయి, ఇటీవలి పరిశో, 

ధనలు నీల మొక పి త్యెకజాతి గాదసియు,.. 

"కెంపువలెనే యిదియు కురునింద (COrUn- 

dum) జూతికిం జెందిన చే యనియు వెల్లడించి. 

నవి. కెంపునకు నీలమునక రంగునందు. దప్ప, 

వస్తుతః భేదము లే దందురు. కెంపునకన్న. 

ఏల మించుక గట్టగనుండు ఆాయి* ఇంకను 

కురువింద _ మెట్టనిది కెంపుగను, నీలి ఊదా: 

రంగుది నీలముగను అగునట్లు సీలమునం 

దింకను భేదజాతుల రంగులు గల వందురుః 

సీలమునకు వేండిసంభవించిన రంగు గోల్పోయి. 

స్వచ్చత మిగులును, తెల్లకరువిందమును సిటి 

సీలము (Water sapphire) అందురు. పసుపు 

పచ్చనీలమును (కురువిందము) గలదు, న్ 

కనక పుష్య రాగ మనియు వాడుట కలదు. 

సగటున రంగులేని నీలమును తెల నీల 

మందురు. (LeUCosapphire.) = 

సిలము స్వచ్చత గల్లియుండి _ విస్తారము: 

గాఢమగు రంగు గాక మనోహరమగు నొక 

పాటి. నిలవురంగు గల్లియుండిన న షమని 

చెప్పబడినది. వర్ష వుముబ్బు యొక్క నిలిధాతువు 

నీలమునందు. దోంచుచుండిన నది ఇంద నీల 

ునంబడు ను త్రమజాతీ యనియు, శుస్టమగు 

జూతినీలము తనపరిమాణమునకుం దగినటు 

పచ్చగరిక లేంతపరకను బట్టుక కొసి యాకర్షించు 

ననియు జెప్ప. బడినది, షా లృణగాాహి 

నిల మందురు, నీలమునం దొశప స్వుడు పసుపు 

పచ్చ, తెలుపు ధాతువు మచ్చ లుండుటయుం. 

Sm సీలములోన మేఘముంబోలిన పొర 



'నిలాచలము 

యుండును. ఇది దోషముగ నెన్నంబడుచున్న ది. 

ముదురురంగుగల సీలములకన్న _ లేంతరంగు 

దట్టముగనున్న నీలము లెక్కువ వెల కమ్ముడు 

వను ఇట్టనుటవలన రంగుతక్కు-వ నీలములకు 

వెల్మ బౌగుగ నుండునని తలంపంజనదు, 

ఎక్కవ విలువగల్లిన ఏలములు సయాం చేశ 

మున లభించు చున్నవి, మజ్రియు సింహళ 

ద్వీపమునను, బర్మా దేశమునను నీలములు దొర 

కును, ఇవి తజచుగ కెంపులుదొరకు గనియందు 

దొరకుచున్న వి, మహానీల మణి యనంబడునది 

స్వచ్చమగు నాకాశవ రము గల్లియుండుననియు, 

దీనియం దాకర ణళ కి యధికముగ నుండు 

ననియు జెప్పంబడినది గాని అట్టినిలము లభిం 
చుట దు స్తరము. 

ఆయుర్వేద _వెద్య శాస్తా క్ర కముగ నీలమును 

భస్మము చేయుదురు. ఇది వేడిచేసి ఇంచుక 

వెత్యము జేయును. ఆకలిని నేంపును, దగ్గులు 

నివారించును. 

వీతాచలను-దీనికి సీలపర్వత మనియు 

వాడుక గలదు, (డి శ్రర బేశములోనిది) 

జగన్నాథమున (పూరి) జగన్నాథ దేవా 

లయ ముండిన చిన్నమిట్ట, ఇది పర్వతమని 

సాధారణముగా. దెలియమి నె త్తగు (ప దేశమని 

తోంచెడిని. కాని శిలాతల మగుట స్పష్టము, 
౨౦ అడుగులయె త్తుండును, దీనింగూర్చి పద్మ 

ఫురాణముపాతాళ, ౯ అధ్యా పశ ౦సకలదు, 

మజీయు సమశీతోప్ట ప దేశ్రమగు నీలగిరి 

హొండలకును, అసామునందు (తొ్రింటి "కామ 

రూప దేశము) గొహతీపురముకడ కామరూకవిణీ 

దేసీ'ెవస్థానముండిన పర్వతమునకును ఇచే పేరు 

కలదు మటేయు హరిద్వారముకడ (శివాలిక్ ) 

కనుమలకును ఈపేశే కలదని తేలియుచున్న ది, 

ఇందు జనించి గంగానదిలో గలియు జల పాత 

ఛారానదికి “సిలధారి” యనిపెరు 
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_సిలాంజనము --- దీనికి ఇతరభావల: 
యనువాదనామములుసరిగా తెలియరాకున్న ది. 

ఇది Sulphate of Antimony జాతులలో" 

నొకటి యని కొంద అనుచున్నారు. సంస్కృత 
భాషయందు పార్వ లేయం, మేచకం, దుహ్పదం, 

నీలం, అంజనం అను "పేర్ద, ఇది సుర్మాజాయి. 

వంటి తాయి. ఇది, కం నంజ నము.. 

వ శాస్తో er భస్మ మొనర్చి లోని. 

కిచ్చిన గుల్మరో గములు, నాసికారోగములు, 

మందాగ్నీ రోగము, మూలవ్యాధి, విషదోప. 

ములు శ్యాసకాసలు, రక్షకాస, శుయరో 

గముల నివారించుననియు, అంజన మిడిన నేత్ర 

రోగములు నివారించు ననియు జెప్పంబడినది.. 

(సుర్మా జాతి! సాఏ్రాంజన మందురు.) 

స్ప లాత్రేయగో త్ర ము(లకేయగణము 
చూడుడు.) 

న లౌనది (ఆఫ్రికా నైలునది)--(నైలు 
నది చూ 

సి లాయనగో త్రము -- (౪ కేయగణ, 
ము చూ, ఎ) 

% లికారోగము --- ఆయుర్వేద బెదర్థి 
శాస్త్రమున నత తరోగములలో నిది యొకజాతికి. 

సరు మీదోరోగము. 

నీలి మందుచెట్టు (స్రీ లిముందు)— 
ల. Indegofera Tinctoria (Dicum). 

అంగ్ల, Indigo. సానియా. 106160. | ఫెంచి. 

Indigం- జర్మన్. . Indikon, సం. నీలికా, నీలీ 

గామ, గాిమిణే, oe గొ ద్యూ 

రంజన కేలీ, 

నీలిమందు చెట్లు చిన్న నీలి, పెద్దనీలి యని: 

చెండు భేదములుగ నుండును గాని అన్ని లతుణ. 

ములందు శెండు నొకటిగనే యుంట . భేదము: 



'సేలిమందు చెటు 
A] 

'పొటింపండుట లేదు. నీలి చవిటినిస్సారపుపాల 

ములకు మంచిబలము నొసుగు నెరువు గాన. 

నట్టిపొలములందు నీలి మొలవించి ఎదిగిన పెని ' 

శలియదున్ని వె చెదరు. సుపినిద్ద మగు ఎరువగు 

వెంపలి చెట్టును అడవినీలి యనియదరు, (ld 

Indigo). 

ఇది భరత చేశము మొదలగు ఉప్ల బేశము 

అందు పెరగును. ఈచెటనుండి నీలిమందు తీయ 
ర లు 

నగును. జై కొన్ని యితేరజాతి చెట్లనుండి కాడ 

నీలిమందు వచ్చునందురు. నీటియం దీచెట్లను 

కొన్నిగంట లూరవైచిన నిలిమందు నీటిలోనికి 

“జాటీ వచ్చును. దాని కౌంగ్గమున 1261020 

నిపేరు, దానిని కాచి నీలిమందు చేయుదురు. 

గాలి తాశసీయక అనీటినుండి సీలిమందును 
వేజుచేయ? గలుగుదు మేని, అది తెల్పనిగుండ 

యగును. దానికార్యమున[16180 ₹71106అని 

చేరు. దానియం చేరంగు నుండదు, గాలితాంక్ర 

ప్ర ఆక్సిజెన్ వాయువును పీల్చుకొని నీలిరంగు 

గల వీలిమం దగును. 

ఇక్కాలమున నిజేరంగు (కోలారు'నుండి 

చౌకగ. తీయంబడుట కనిా పెట్టం బడినది, గాన 
నీలిమందు చెట్టనుండి ns బాల 
భాగము తగ్గిపోయినది. ఆంధి Y "దేశమున సెక్ట 
చోట్ల తొల్లింటికాలపు నిలిఫ్యాక్టరీలు స్మ. 

హం గాననగుచుండును. 

సీలిచెట్టువేజు_ కపొయము జంతువిషము 
లను వపాపూణవిషములను హరించు ననియు, 

నిలివెట్టుకప కసాయము సమ స్థవిషములు, 
మూ రీకృఛము, (పక్కళూలలు, నోటిపూత, 
ని నోటిరసపుపట్ట , పుప్పీపంటి బాధ, గ, చిడుము 

మొదలగు చర్మరోగములు, , నరములవ్యాధులు, 

మూర్చ, ఒగర్చుదగ్గు, మూ త్రనిరోధము నివా 
రించు మమ, పెకీరోచిన మూ త్రనిరోధము, 
శ్రైళ్యదా 
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నీళ్ళు గాచుకొను పాత్ర్యయందు. .. 

విశేచనము జేయు గుణము గల దనియు జెప్ప 

బడినది. సలిచెట్టు సమూలకపాయము ఎక్కువ 

బలముగ పనిచేయునందురు. (నీలిమందు చూ, ) 

_వీలివార_. ఆంధ భావా వ 

పదము. శేవలానృత మయ్యు (ప్రజలు నమ్మ సమ్మునట్టు 

దేశమందు వ్యావీంచినవా ర్రకు 'ఫలివా రో 

యని వాడుదురు, 

నీలుడు అతి, చంద), యదుసంతతి 

త్ లీ తియుండు, తండి అజమోథు(డు. సోదరులు 

బృహదిషుండు, బుఠు డుం we CE 

శ్వుండు, 

మజీయు రాజసూయయాగమున కె పాండ 

వులు దిద్విజయ మొనర్చుతేత్రి సవా చేవ్చనితోం 
గలహీంచిన మాహివ్మతీ పుశాధీళుని చేరు 
నీలుండుం - 

ఇంకను సుగీగన్రని సేనాధిపతులలో నొక 
నీలు డనువానరుండు కలడు. ఈతండు అగ్ని 

వలన పుట్టనవాండు, 

నలోదరవృశ్చికము — ఇది మహావిమ 
వృశ్చీకజాతి. (లెల్ఫు, అపాయకరము, 

నీచారానది -- దీని నిపుడు నిబారా 

యనియు నందురు. నీరానది యని కొందబు 

వాడెదరు. భీమానదిలో సంగమించు చిన్న నది. 

పడమటికనుములలో నుద్భవించునది.దీనిఏగూర్చి 

పద్మపు రాణము- స్వర్ణ - మ్ అధ్యాయమున 

ప్రశంస కలదు, 

నల్లు కొడితే రెం డగునా? ఆంధ 
లోకో E 

నీల్లు గాంయకొన ను పొత్రయందు 
మార్చెలు (బలపము). ) నుంచుట = 
నీటియందు పెక్కు ఉప్పులు, పులుపులు( 2103 

& Acids) ఉండునని కనిపెట్టం బడియుంట 
యంద జెజటింగినదియే, నీర వేయియెనరటే నవి 



యన్నియు నడుగునకుం జేరుకొనుచుండునుం పె 
నీరు వాడుకొన, అడుగున నుండిపోయిన నీటియం 

దివి యుండిపోవుటతో అడుగంటి, రానురాను 
పొరవలె నేర్పడుచుంట సంభవించెడిని. కాయ 
ఫీటియం దొక బలపము నుంచుచుండిన, వాటి 

నాక ర్రించుశ డి కి గలది గాన వాటి నొక తావు. 

నకం చ్చే వె పెకి రానీయదు. దానిని శుభ 

ముగ గడిగికొనుచుండిన వాడుకను నీటికి వాటి 

బాధ యుండదు. ఐరోపా చేశములం దిటు 

Kettle ప్యాతయందు నీటింగాచుతజి నం దొక 
బలపము నుంచుట ఆచారమై వాడుక్ నంది 

యున్నది. 

నుయ్యి తియ్య (బోతే దయ్యము 

బయటపడ్డట్టు--౪౦ధ/లోకో క్తి 

నులిగఢువు--(ఆమాకిసారము. చూ, 
అమోభా చూ 

నులిదడ చెట్టు (మెలికాయ చెట్టు) 
లీంగా- 7. Helicteres 15022, ఆంగ్ల, 

Indian Screw Tree. సం అవ ర్లకీ, రంగ 

లతా, రంగనలరీ. అజవము-వాలంబేమరమ్, 

దీనికాయలునులుచుకొనియుండును. చిన్న వి, 

కాయల చూర్ణ మాముదమున( గలివీ చెవిన పెని 

పూసిన చెవిలోని కురుపులు మొదలగునవి 

మానును దీనివేజు, ఆకుల రసకపాయములు 

గుల్మము, ఉదరరోగము, విషదోవము లడంచి 
ఏర్యస్త సంభనము చేయుననియు, చీము మొదలగు 

దుష్ట్ర పదార్థములను వెడలంజేయు ననియు, దీని 

a ఆకు . వీచికారీ చేసిన విశేచన 

మగుననియుం జెప్పంబడినది, 

నులిపురుగులు (Thred worms)— 
ఇది సూత్ముజీవుల (70229) నుండి సంభవించు 

నంటువ్యాధి | జ్లీర్ణకోశములోని "పెద్ద వేగుల 

నా శ్రయించుకొనియుండి, గ్రుడ్లంజెట్టుచు వృద్ధ 
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' నోపయోగ సదారము. 

నువ్వుల చెట్టు 

యగును. పురుగులు, (గుడ్లు. గూడ మలముతో 
బయటకు వెడలి, సంపర్కదోషమువలన తిరిగి. 

మానవశరీరములోనికిం జేరుకొనుచు నంటు. 

రోగముగం బరిణమించు నని చేప్పంబడినది.. 
ఈ రోగమువలన కడుపునొప్పీ, ఆసనమున జిల 

కల్లుచుండెడిని, (అంటువ్యాధులు, సూత్ము, 

నువ్వు (ల) చెట్టు--లా. Sesamum: 

Indicum. ఆంగ Cingily plant. సం, తిల 

వృష. నువ్వు ప పిసి ముగు పంట. నువ్ర(చేను. 

వ్యవసాయ తెటీంగిన చే, నువ్వు తెల్ల 

న లు 
నాల్టుఖేదములు కలది. ఇం బెజ్జనువ్వులు (శేష 
జాతిగను, కాటునువ్ర లధమజాతిగను నెంచం 

బనుచున్న వి. అన్ని జాతుల నువ్రగింజల నుండియు. 

నూనె తీయుదురు. నువ్వులపప్పు ప్రసిద్ద భోజ. 

నూనెయు నట్టిదియే.. 

నువ్వుపూవును శ్రీలముక్క-తో. పోల 

త భ్రింటికవులు వ్యుంచి యున్నారు. నువ్వుపూ 

వ్రలరసము లోనికిచ్చిన వాతదోషము హరించి: 

ఏీర్యనృద్ది ద్ధి గల్లించి క్రిమి శైవ్యరోగములC బుట్టించు. 
నసియు, "కండ త్రో న నేతరో గముల పు 

రించు ససయు. 'జెప్పంబడినది, ఆకలందుంగల. 

జిగురు .అనంగా పచ్చిఆకులు చన్నీళ్ళలోను,. 

ఎండుఆకులు వెండిసీళ్ళలోను నానించినక ల్లుజిగురు. 

మృదు న్రపబుస వలసిన తావులకు ( మోరులు. 

కల్లినతావుల్సు పెన రాచిన ఆ ప్రదేశము. 
మె తేలు నును, 

నువ్వుల చెట్టు నువ్వులు సహా కాల్చి క్ల 

బూడిద (వారము పడీ చేయును. అజీర్తి, 

శూలలు, కడుపు నొప్పులుమొ ద లగు పెళ్టు బాధలు 

లోనికిచ్చిన నివారించును. ఇంకను అనేక దోష. 

ములు విజుచుటకు లోనికీత్తురు. సమూలము. 

నువ్వులు సహా నూజి తేనెతో. నుడికించి వైన. 



నువ్వుల వ్యవసాయము 

కట్టుటవలన పగులని గడ్డలు, కురుపులు కరంగి 

అణ(గిపోవుటయో లేక మె త్తపడి పగులుటయో 

జరుగును. 

నువ్వులు, నువ్వులపప్వ్క నూనె మొదలగు 

'వాట్టయందు పైళ్యము, సరీర బలము, నిర్యవృద్ధి 

గలించి, యొంటిసీరు నార్చివెచి, మూత్యము 

వెడలుటను తగ్గించి, వ)ణములను మాన్ని, 

ఇస్ర్రీల బుతుర 'కమును చక్కగ వెడలించి, 

పసవ ప్రీ లబితుర క్టమును చక్కగ వెడలించి 

శరీరమును బిగదీసియు, ఆరోగ్యము గల్గించు 

గుణము కలదనియు, ఇంచుక మేహము నుడ 

E 

శేంపం చేయుననియు, ద్వంద్వతత్వములుగల 

"వారికి మూలవ్యాధి రోగులకు అనుకూల 

మనియు, ఉప్పు, కలినీళ్లు, తేనె, నువ్వులపప్పు 

"వేయించుట నువ్ర(లకు విజుగుడు లనియుం 

చెప్పంబడినది. 

నువ్వుల వ్యవసాయిము — ఇంచు 
మించు నువ్వుల జాతీయందుంగాని న్యవసాయము 

నందుంగాని ఎక్కున ఖేదములు గాన రాకున్న ను 
స్ట్ 0 5 స టో స నువ్వులందు తెల్లనువ్వులు, నల్లనువ్వులు, జ్ర 

నువ్వులు నను భేదములు గన్నశ్లైడిని. కందు 

రక్లనుశ్వలు సవ్వజాతి, ఎరువులను తురి 

యాలనున్వులని కన్ని సీములందు వాడుటక లదు. 

ఉండినటు తేలినపదార తెల నువ్వులందు 
య mp య 

నామములు 

తేమను Moist 4.87 

నూనె 01] 48.19 

జిగురు పదార్థము 14.05 

Vegetable matter 4.49 

Ash 5.9 

oes, Nae 22,50 

Sand matter ౨? 

ఉప్పు వాయపచదార్థము 860 
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నువ్వులు ఫునాసపంటనువ్వు లనియు, పెరుపంట 

నువ్వు లనియు శెండుపంటలవి కలవు, అందు 

పునాసజాలికన్న సె సిరుజాలతి గోవ మందురు. 

ఎజ్జజాతీ కొంత అరుదుగా నున్నది, లన్న 

se దధికమని కొందు పరిళీలకు 

లందురు. 

నువ్వులు చమురున్నకె పండించు పంట. 

భోజనపదారము గా నుపయోగించుచున్న పంట. 

తెలకపిండి పశువుల కాహోర మగుటయే గాక 

కొన్ని నీమలందు మనుపష్యాహారముగం గూడ 

నాడంబడు చున్నది. మొక్కల కీది మంచి 

యెరున్రగ నున్నది. నువ్వుల పెంటయు మొక్క-ల 

కెరువని చెప్పబడినది, 

పునాసపంటనువ్వులు వర్గా ధారమున.బెొచ6 

బడునవి, ఏటికి తేలిక యగు గరపభూము 

లర్జములు, పైరుపంటనువ్వులు భూమియందు. 

గల పదును నుపయోగించుకొనుచు మంచు 

చలవప పండుపంట. వీటికి పదును విస్తారము 

సిల్పుకొను నల్ల శెగటి నేలలు, మంచు విస్తారము 

పడు వ్రచేశములు శే్యస్టములు. పూనానగర 

మునంగల పొభుత్వపు 'వ్యవసాయశాన్రు పరి 

కోధకసానమున జరిగిన పరిశీలనలవలన సీ,కింది 

సంగతులు గహ కపిః 

నల్పనువ్వులందు ఎజ్తనువ్వులందు 

D.42 5.87 

46.50 46.20 

9.06 15.87 

652 4.18 

6.59 సంస 

25,01 21.08 
66 న లికి 

లం క wer 



.నూటొక్క_ తాళములు 

మూ:ండురశముల నువ్వులును కొంచె మెచ్చు 

తక్కువగ నాల్లు నెలలకాలపుపంట లే మైనను తెల్ల 

-జాతినువ్వులు వేగిరముగ పండి కోతకు వచ్చెడిని, 

"అది అన్ని విధములను శసజాలి యని తేలు 

చున్నది, పెపథకమున. 'జెప్పంబడీన పద 

లందు న నువ్వుల నాడి నూనెను వేజు ye 

మిగిలిన తెలకవీండియందు మిగిలిన వచాను 

“లుండునని చెప్పంబడినది. 

నువ్వులు ఎకరమునకు పాతిశపొను విత్తులు 

. చలుదురు, నాలుగునెలలలో ఎనుబది మొదలు 

న అతా పౌనములపంట పరిసితుల 

మేరకులభించునని సరిశీలనలనుండి శేలుచున్న ది, 

"చేను పండినపె నధికకాలము పొలముననుంచిన 

“కాయలు పగిలి గింజలు రాలిపోమెడిని. నువ్వుల 

కను గాల్సి నబూడిద వైద్యోపయోగమైనది, 

నూట క్క తాళపంలు -- (కాళములు 

. చూకుండు లి 

నూతనకవి సూరనామాత్యకవి -- 
-ఆంధ్య్రకవులలో నాధునికండుగం బరిగణింప( 

1 బడినవా(ద గా నియోగి (బౌహ్నణుందు, ర _స్టంబ 

నూత (డు, కాస స్యపసగోతు "డు, తండ 

a "తాత వెళు మలయ. ఖ్ ot 
3 తి య భి" 

_యాజిబంధువర్షములోనివాండు. 

' రచించినది సకలజనాభిరామ మనునామాం 

-తరముగల ధనాభిరాను మను పద్య కావ్య ము, 

G గ తా “దినిని చా ౧కూరామ ఫ మేళ్వరస్వామికి గృతి 

యొన శ్చెను. 

సూతనవస్త్ర రణ వమా 
కేం. గంటువడు ... ఆదివారము 

కెంటందడియును ..సోమవారము 

అంటిన వుణ్యంబువాయు. . మంగళవారము 

. అతిళుభ మిచ్చున్ , బుధవారము 

.ఇంటికిం జుట్రము. 'దెచ్చును. . .గురువారము 
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- గింజలనుండి 

నూనె తెలకవిండీ 

వెటనె వ్యస్త్రంబు వచ్చు ...శుకవారము 

వేగమె మాయన్. .. శనివారము 

నూతనవ(స్తుధారణమున నీవారములం దుదహ 
రించినప కారము ఫలితములు కలుగ గలవని 

చెప్పంబడేను. 

నూనె తెలకపిండిా- కొన్ని జాకుల చెట్ల 
గింజలు లేక కాయలలోని పలుకులం బిండి గాని, 

గానుగయం దాడిగాని,వాట్టయందున్న చమురు 

పెకి తీయుట యాంధ్యు "దేళమున. (పత్యేక 

మగు నొకకులమువారి వృ్ట్గ సనాతనముగ 

నేర్చడి యున్నది. ఈ "దేశమున తీయంబడు 

చమురులళో ముఖ్యమైనదియు, 

భోజనోపయోగ మగునదియు, ఊరూర నాకుల 

జులచే వృత్తిగ జరపంబడి యమ్ముంబడు చుండు 

నది నువ్వులచమురు. ఈ చమురులకు నూనె 

లనియుం బేరు కలదు. తిలలనుండి తైలము. 

దీయుకులమునారికీ తిలకులస్థు లని చేరు. ఆపేరు 

నానాటికి మాజీ తెలుకులవా రనియయెను. 

ఇంతియే గాదు. నువ్వులప తీలలని సంస్కృతే 

నామ మున్నటులనే నువ్రులనూనెకు తేల 

మనియు, నువ్వులనుండి తైలము వీండి వేయం 

మిగిలిన దవ్యమునకు తిలవిప్ట మనియుం బేరు* 

అది మాజీ నేంటికాలమునకు తెలగపిండి మై 

నిలిచెను. ఇటుల నీనొమము లన్నియు నువ్వుల 

సంబంధమున చేక్చడినవే మైనను ఇతరజాతి 

విండంబడిన చమురునకుం గూడ 

నూనె యనియు, చమురు విండివెయంగ మిగిలి 

నిలిచిన దగవ్యమగు పిష్టములకు తెలకవిండి 

యనియు నాదుక నామములు వ్యాపించి సిలీ చెను. 

ఈవిధమున వేరుశనగనూచెయు, వేరుశనగ 

తెలకపిండియు, కొబ్బరినూనె కొబ్బరి తెలక 

విండియు, అఆవనూనెయుు అన తేలకవిండియు 

మొదలగు నానుము లేర్చడియను, ఇ్ఞక్మొ-ల 

మున సెక్కు-డాతుల నూనెలు .తేలకవిండ్లు 

పెక్క_ం,డకు 



నూనె తెలకవిండి 

చేయంబడుచున్న వి, అందునువ్వులనూ నె భోజన 
ప పా /ముఖ్యము నందియున్న ది. వీదప 

ఆవనూనె మ కొబ్బరినూ నెలు 

భోజన పచార్థములుగ నుపయోగపడుచు,నితరో 

పయోగములంగూడతఈ గల్లియున్న వి. ఇంకను 

చాదంనూన్య వేపనూగ్కె కాంసనూనె, అవిసి 

నూనె ప్యిత్తినూ నె ఇప్పనూనె మందులలో. 
గలియునవిగను, దీపములం దుపయోగింపయిడు 

నవిగన్తుయం్యతములు 'వేండియిక్కి.. అరిగిపోపండ 

వాట్ల ఇ్రజుకుసందులందు జూజగుటకు కందెన 

వేయ. బడునవిగను ఉపయోగించు చున్నవి. 

ఆలివునూ నె యీ బేళపుదికాక వి చేళములనుండి 

దిగుమతి చేయంబడుచున్న ను, అట్టిదియ పట్ట 

తెలకవిండులు కొన్ని సళువుల కాహారముగను, 
కొన్ని చెట్లకు, చేలకు నెరుపులుగను వేయుట 

కుపయోగించు చున్నవి. కొ న్నినూ నెలు తలకు 

రాచుకొనునూ నెలుగం  జేయంబడు చున్నవి, 

కోన్ని సబ్బులు చేయుటయం దుప యోగించు 

చున్నవి, మంచిగంద ఫుక జ్రనుండి తీయంబడు 

నూనె పరిమళ్ దవ్యము గను మందులందు చేర్చు 

టకును సబ్బు నందు గల్పుటకును, వాడంబడు 

చున్న ది, ఇతరమణగు కజ్ఞలనూ నెలు వారసులు 

చేయుటకును జెొవభములుగను వాడుచున్నా రు, 

జీడిపప్పువిక్క-లనూ నె కెపధముల కుపయో 

గించుచున్న ది, పొన్న కాయలనూనె బలరక్కసి 
గింజలనూనె  మొదలగునూనె 

వెర్యజుపనుల కప యోగించెడిని, సున్వానూనె 

నంబడునది వాసనకి  యపయోగింప. 

బజెడీనిం న 

నువ్వులనూనె ఇదియు, దీని తెలగవీండియు 

భఖ జనపదం ములు నూనె తలంటుకొనుటపు, 

వంటకములు చేయుటకు వాడుదురు. దీనియుప 

యోగము లెన్ని యో గలవు, ఇంచుక. పైత్యము 

లెన్ని యో 

చేయును. Sree i గట్టిపడంజే 

నూనెలు, జలములు: 

యార్సును. నువ్వుల తేలకవిండి పశథున్రుల కాహో 

రముగన్సు చెట్లకు, చేలకు నెరువుగను ఉపయో 

గించును. హీందున్రలు గాను దేవతల నారా 

ధించునదనున తెలకపిండీ ల నై వేద్య మిడు 

దురు. ఇది శరీరమునకు వేండి గల్లీంచును. 

వేరశనగనూ నెనువ్వులనూనెవలెనే భోజన 
పదారముగ వాడంబడునది. ఇది యించుక 

పెం ఇ (దేశము గల్లీంచును, దీని తెలకవిండిని' 

ఎరువ్రలుగ నుపయోగింతురు, ఇది నువ్వుల: 

నూ నెళన్న రుచ్య మందురు, 

ఫొబ్బరినూ నె- ఎక్కువ ఉపయోగములు 

గల్లినది, మళయాళ టబేశమునను, 

సముుద |పౌంత దేశములను కొబ్బరి చెట్ట తోం 

టలు మెండుగ గల్లీయుంట నాపాంతములవా రు 

కొబ్బరినూనెను నేయిగను, నూనెగను గూడ. 

వాడుదురు. కొబ్బరి తెలకవీండి భోజనపదా 

న ఎరువుగను గూడ నుపయోగించును. 

ఎండుకొబ్బరి Mr పః కొబ్బరినూనె 

జెవధముల కుపయోగించును, యం తేముల 

కును, తలకు రాచికొనుటకను ఇంక నెన్ని యో 

యుపయోగములు కలను, 

కొబ్బరినూనె పుండ్లు గాయములు మొద 

లగువానిని మానంజేయును, వలిసెనూనెకును 

నిట్టయుప యోగములు కలవందురు, అది అరుదు. 

పశ్చిమ + 

సరానెలు జలములు--- జిడ్డుగల ద్రవ 
పదాగ్గము లన్నియు అంగమున (00113 అనం 

య 00 

బడుచున్న వి. ఉదకములందు జ్ర డుండదు, అవ: 

డ్ 
అంగ్ల్గమున Waters అనంబడుచున్న వి. ఇవి. 

యన్ని యు నాకే పదార్థముగ  నాంగ్గమున 

Liquids అనంబడుచున్న ను, వీటియందలి పర 

మాణుపదార్థములు వెళ్వేటుజాతులవిగా నుంట' 

నొకటితో నోకటి కలియకున్న వి. అట్టిపరమాణు: 
పదార్హముల' 'నాంగ్రమున Mole anles అనబడు. 

చున్నవి. అయిల్సునందలి. మొ 'లక్యూల్సు ఒక 



జాతెపి వాటర్సునందలి ముల లు "వేవొక 

జూతివి, ెటికి నొకటితో నొశటి కలిసిపోవు 

' స్నేహ బాంధవ్యము లేకుంట కలియకుండెడిని,' 

నూమి స్మైటిక్సు (Numismatics)— 

నాణెములు (౮౦1039) పతకపు బిళ్ళలు (Meda13) 
ఏట్టంగూర్చి లేలుపుశాస్ర్రుము, 

భరత దేశమున శ్రీ రాముని పరిపాలనమున 
. శ్రీ రామమాడలనంబడిన నాణెములు ముదింపం 

"బడుట అందజెజీంగినదియే, తై డియా([౪di2) 

"ఫ్రరమున ఆదిని ము దింపంబడినసంగతిని పాశ్చా 

త్యులు తెల్బుచున్నారు. పిదప గక దేశము 
లందు నాణెములు ముది ంపం బడినవి, సిసిలీ 

దీ(పమున చికకాలమునుండి ముదణముజరుగు 

చుండెను. క్రీము. ఇది ఐదవశ తాబ్బకాలమదురు. 
-రోమనులు నాణెములను ము దించుట శ్రీం ము, 

.3౫ం౦నుండి అని తెలియుచున్నది, నుహమ్ముదీ ను 

పృభుత్వమున నాణెములు ముద్రోంప(బడుట 

పల 9వె. ఏడవ శ తొబ్బమునుండియు నని తేలినది. 

"సగటున ఐరోపాసభక్యములు నాణెములు 

ముది)ంచుట, ఫోరిన్సు నగరమున వ్లోరినునాణె 

మును ముదించుటతో పొరంభ మైన దని 

సర్వ సా ధారణముగ జెప్పు చున్నారు. ల్రిది 

క వె ౧-9౫_9- కంచె. ౧౨౮౦లో వెనిగ్ 

నగరమున డ్యూ కాట్ అనంబడిన నాణెము 

ముది)౦పంబడిన ద6టం సిం లా. ౧9౪౪ తో 

నోబుల్ అనంబడిన నాణౌ మాంగ్గ (పభు కము 

నరక ఈనన దంట, 

క. "నె, పదునాల్గవ శ తొబ్బమునుండి నాణెముల 

ముద%ణము ఐరోపా బేశములందు సర్వసాధా 
) 

రణమయ్యెనని చెప్పవచ్చును. 

మెడలు పదునాజవళ తాబ్బమునుండి ట్ 

మతులచిహ్నముగా వ. వ్యావీంచిన షు 

1607 నృత్యము-నాట్యము 

నూజుకల్లలాడి ఒకయిల్లు నిలుపు 
మన్నారు- ఆంధ "లోకో క్రి మ 

నూజుకాకులలో ఒకకో వెలపిట్టవలె. 
అం ధలోకో క్రి వ 

నూజయ్యేవణకు నన్ను కాపాడితే 
నూజైనతర్యాత నెనె పెరుగుతా నన్న 
ద(ట---(అనంగా నూజురూపాయ లని 

భావము.) 

నూజుమాటలు ఒక్క హ్రాతకు సరి 
రావు---అంధి లోకో క్రి, 

నూర్చాన్ క్ష ర త్రియులు-- aus 
చూకుండుం .) 

నగుయు — అతిసంతతి. చందవంశ 

మతి) యుందు. అ ఉలీనరుండుం నోదరులు 

నిటి నవ్చండు, కి) మ్ సువృతు(డు. 

మజీయు వె _ స్వలే మనుపు తుండునుఇవ్ష్యూకు 

మహారాజు తేమ్ము డును నగు నృగుమహారా 

వొకడు కలు. ఈతండు బహుధ ర్మాతు(డు. 

వేర్వడసిన నరపాలు(డు. వావీకూప తటాకా 

రామాదుల పంటిని దాన మొనర్శ్చినవాండుం 

ఇతండే తాను దానమొనర్చియుండిన గోవును 

తీకుగ దానమొనర్చుట, నూసర వెల్లి గ జనించి 

శ్రీకృష్ణ సందర్భ నమున ఫాపవిముక్తు డయ్యనని 

చెప్ప బడినది. 

నృ చక్షుండు ఎ పొందవసం౦ంతతి మతి) 

యుడు. ఇర సునితుండు, పితామహుడు 

సుసేనుండు, పుత్తుగండు సుఖ్రీవలు(డు, 

my er న. నృత్యగి త్రము--(విషఘ్టగణము చూ.) 

నృత్య ము-నాట్యము---మనస్సునకుం 
గల్లినయు కౌహము నాట్యము గలించడిని, 

౧ 0 

నధికమైె దాని నాకిమించుకతన నృత్యమునక 
J 

శరీరావయవము లాయ త్తవె-. నృత్యము సిద్ద 
థి 



నృత్యము-నాట్యము 

మగును. అట్టిచర్యను వశపజచుకొని మనో భావ 
ములను వెలిబుచ్చుట కర్తృమగునట్టు విభజించి 

యుప యోగించుకొనునట్టికలకు నాట్యమ నెదరు* 

ఒక ఆంగ్రవిద్యాపి శారదుండు “Dance 13 

an expression of the Joys of life, 

an outpouring of the soul such as 

we have in the burst of music 

form the throat of a nightingale” 

అని నృత్యమును నిర్వచించెను. భరత చేశమున 

నాదినుండియు నృత్య నాట్యముల కళంగూర్చి 

శివతాండవ మనుగ 0థమును, అభినయదర్చణ 

మనుగంథమును గలవు, వీటి నిటీవల డా! 

కుమార సా(మి పండితు లాంగ్గభ'పలోని కనువ 

చించిరి, న రోమెయిన్ 

రోలాండు పండితుడు వీఠికను నాసి ప పరిచయ 

మొన ర్చెను. ెండవది నంది కేశ్యరుండు 

రచించినది, ఇతర గంథము లింకను గలవు కౌని 

యిని మాత మాదిగ ంథములు. 

ఆజం 'కౌగుహ (అ చింత్యకందరము) లందలి 

చితములి నాట్యకలను వేర్వేటు భేదాకారము 

లతో వివరించునవిగం  జెప్పంబడు చున్నవి. 

బ్రక్కా-_లపు నాట్యకలాధురీణుం డగు ఉదయ 

శంకర్ విద్యాంసు. డి య చింత్యకంద రములోని 

చిత ములు ప్రదర్శించు నాట్య భేదములను 

పజ ంచుచున్నా (డని ఎల్ల ఎల“ When Uday 

springs up on his ot an Ajanta 

fresco comes to life” అని ప్రసిద్దో ర 

వాడుచున్నారు. (అచింత్య కందరము చూ, yy. 

ఉదయశంకరుండు రాజవుత). 7 సానమున 

ఉదయపూరునం దుదయించిసవాండు ఈయన 

తేండిిశే చేరు పండిత శ్యామశ 0కర్ * ఈయన. 

గొప్ప సంస్కతవిద్వాంను[డు. సంగీతకలానిధి. 

రూల్యాపటన్ రాజ్యపు సధానమంతి, న్ 

నుండిన “ప్రముఖుడు. తండి) సభయరదు. | 
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నడిచిన గానముల కనుగుణముగ _ నెవ్వరు. 

నేర్చకయే తనంతట తాను నై సర్షికముగ నృత్య 
a= ౧ ‘Q) 

మొనర్పుట కని పెట్టి యాశ్చర్య నుందుచుండ,. 

ఉదయళథంకరుండు కొన్ని సంగీతపరికరములను 

వాయింప నేర్చె నంట, భూపతి యాశ్చర్య పడి. 

వ శార్యములే దనితలంచి, లండనునగరము. 

నందలి రోయల్ కాలేజీ అఫ్ అష్ట నందు 

చిత లేఖనము నేప్పళొనుట్నకె ౧౯౨౦ లో 

పంపెను, అట నుదయశంకరుండు Self Por- 

iraiture కళయందు (60226 Clausen 

గారి బహుమాన మందుటయి గాక ౧౯౨౩ 

పట్టపరీతీ యందు? గృ ళార్థుం డయ్యెను, వీదప 

పారిస్ నగరమున కరిగి వి దేశనృత్యవిధా నముల 

నన్నిటిని విమర్శించుచు తన భరత చెశపు 

విధానములతో _సరిచూచుకొనుచు నాల్గు 
నత్పరములు కనీ. స ర నృత్యాఖి 

నయములు Se బలవతే రములు 

గను అందములుగను పేరందినవి, ఈయన 

విద్యానిపుణత ఐరోపాచదేశములంచే గాక అమె 

రికాయందు, తూర్పు చేశములందు సురెన్నిక 

నందినవి* ఇటీవల సంయు శ్ర రాష్ట్రములందు 

అలొడా ప్రరసమోపమున నొక స. 

నేర్చజుచి, త నశిష్యుల నటనుంచి విద్యా బోధ 

లొనర్చ నేర్చజ చి, పనిచేయు చున్నా (డని తెలియు. 

చున్నది. (అభినయ భరళశ్యాస్త్రము శూ. 
హస్తాభినయము చూడుడు). 

సృత్యాయన గో [(తము-- భరద్యాజ. 

ఉపగణము చూడు(డు. 

నృపంజయు(డు-- పాండవ సంతతి. 
తతియుండు, తండి) మేధావి. వీతామహుండు. 

సునయు (డు. పుతుండు ధూర్వుండు, 

నన. కూరకములు: 

చూడుండు.. FE 



నృపామయరోగము 

నృసామయ రోగము-- ఆయుశ్వేద 
క. ప 

నృృసింహజయంతి--వై వ్ చతు 
రం ఈదినమున సోమవారము జం వరల 

సాయంకాలమునకు స్వాతనమతు మమరునేసి 

మహాపవితిప ర్యముగ 7 నెంచి Ss 

కదళివృత సహితముగ నుమామ హేశ్వరపూజ 

యొన ర్తురు, (పండుగలు చూ, yy. 

నృసింహచతుర్దశి-వై -వె శాఖ కద్ధచకుర్షః 
కీ శేరుకలదు, ఇది నృసింహావతారదిన న. 

ఇది శనివారమున సంభవించుటయు, స్వాతీ 

నమేత్రము సంభవించుటయు (గూడ గల్లిన- నై 

మలం వంటా నెంచి 

డగు విష్ణు నా రాధించుదురు. 

నృసింహద్వాదశి-- ఫౌల్గుణశుద్ద సన్యా 
(పండుగలు చూకుండు, 

_నృసింహావతారహస్తము-- (వాస్తాఖి 
నయము చూ, భరతఖా స్త్రము చూ 

. నెగోషియెబిల్ ఇన్హు9 మెంట్సు-- 
వాణిజ్య సంబంధ సరిభాపూపదము. 6201 

able Instruments and Negotiable 

Paper హుండీలు, నోట్లు, చెక్కలు బిల్పు 

మొద లగువారంటు బాండు. ఇవిరూ పాయలతో" 

సమముగ నే చూడంబకునవిః ఎవ్వరు. వాట్లకు 

సొమ్మిచ్చి నైకొనెదరో వారికే చెందుచుండు.. 
నవి. మటియుం గొన్ని హుండీల పె గాని, చెక్కు 

లపెం. గాసి Not negotiable అని వ్రాయ 

బడుటయుం గూడ కలదు. అట్టివి Not 

ప. అనంబడుచున్న వి, 

_ నెగ్రీపొంటిద్వపము-- Wales 
లోని ద్వీపము (సు సుచేశము చూ, ye 

నెట్ (Net 01 ల 
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పరిభాపూపడము. Net, Nett నికర మని 

యర్థము. ఇతరములను తీసివేయగా ఉన్న 

అసలు. అ సలువస్తువుయొక్క- నికరపుతూనికకు 

(అనగా ఒకబసాయందు scXY ధాన్యమును 

తూచుతత్రి సంచి, ; కుట్టినపురి తాళ్ళ బరువును, 

వినపహాయింప6గా ఉన్న థా న్యముయొక్క-_. 

అసలుబరువునకు | 661 weight అనియదరుం 

నెట్సాల్ (Net ర ఈ యాట. 

ఫ్రట్కాల్, హాకీఆటలను మనసునం దుంచుకొని: 

కల్పించి రని కొంద టనెదరు. ఆంగ్యసీమలం 

దా(డువిల్లలు మిక్కి-లీ గా నాడుచుండుదు రంటం 

ఆటనాకుతావున నౌక పదియడుగులు భూమి 

,పెకుండునట్టు స్టంభము TO కొకవల 

సంచి గట్టి వ లాడ వె చి, ఆటజాగా కన్ని దివ 

లను షు శ్వ న బలీచియుండి 

బంతి నెగుర వేయుచు, ఆచిక్క_పు సంచియందు. 

క పీయత్నించుచు నాజెదరు. 

చేతులతొ బంతి పష్టవచ్చును, 50 సరవచ్చును, 

నెత్తితో నెదిర్చి తిప్పివేయవచ్చును.. కాని 
ఖంతెని తన్న రాదట, బంతిని బట్టియుండుతేణే 

అకుగులెసి యడుగు ట్రరాద(ట, బంతి నెగుర 

వేయుట' విసరుట షష... చెతినిగాని, శరీరమును 

గాని,సాగదీసిగాని, చాచిగాని ఇతరులకందీయ: 

రాద (కు i క 

నెదర్ణాండ్సుదెశప్రభుత్వము (Net- 

her landsy— (హోలండురాజ్యము చూ 

నెవ్యూన్ గోళము(Neptune) —9డి 

Solar System నకుం జెందిన యొకగోళము. 

సూర్యునినుండి 2 ౨322000000 మైళ్ళ దూరమున 

_నాగోళమును జుట్టి 60624 దినముల పదుచేను 

గంటలలో తరిగివచ్చుచుండునది. యనియు, 

భూమితో పోల్చి చూచిన దానికన్న 66 ెట్టధిక 

మైన శరీరము కల్లిన- దనియు చెప్పంబడినదిం 



ఇది Primary planet గా చెప్పయిడీన |. 

గోళములలో నొకటి. 

క్ర). వెం 1రకరలో దీనిని. ఫంచిచేశను 

“rs M.Ls సల హగామ, 

కంటి డ్జివిశ్వవ ద్యాలయపు పండితుండగు Mr. 

Adams గారున్కు జః రృసీ దేశపు జెర్లినునగర 

వాసీయగు ' Dr. Gale: తు. కను 

నొని రంటు ఇది Superior planet అని 

చెప్పంబడినది. ఇది తనకుతానై గిరగిర తిరుగు 

టకు ౮ సంవత్సరము లగును. సూర్యు నిం 

జుట్టివచ్చుటకు 1 1635 సంనత్స నము లగును. కొని 

వెనిసుగోళమునకన్న న చిన్నది యని 

'తలంపంబడుచున్న ది. నెప్ల్యూనున ss poe 

ముగు సు వోక్కండు కలండు, శాటరన్ 

గోళ మును జుట్టియుండిన రింగువంటి రిం గొకటి 

కలదు. (శాటరన్ గోళము చూ, సోలార్ శిష్టమ్ 

దూ, ఎనో నొమో చూ, y 

'నెపోటిజమ్ (Nepotism) — అధి 

కారులు తమబంధువులు మొదలగు తమవారి 

యందు పక్ష పాత కాభిమానములక 

'వాడునట్టిపదము. తొల్లింట ఇటలీ దేశమున 
రకౌలమున వారిబంధువర్షము 

"వారిపట్ల నడ్ల్న అన న్ధాభిమానమునుండి ఏర్ప 

పై. 

ల య ౮ గ్గ మ య 

_ నెపోలియానిజవ్ (Nepoleonism)- 
నెపోలియను -ఫెంచి సేనాధిపతి, యూరపు 

ఖండము చాలభాగము తన యధి కారము [కిందికి 

_దెచ్చుకొన్న వాడు, క్ర స్త 1804 లో తనం 

శటతానే ఫెంచి చేశమునకచ కన ర్లీయయ్యెను. 

_“నెవోలియానిజమ్” ఇతన్ని పరిపాలనపదతిని 
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నుండును. 

సెబులే 

మైనను హాచ్చువేంజిమియందు. నెఫ్తాలెన్, నుండి 

పోవ్రపదార్థము. కాన, మంట వాల సన్నముగ 

నుంచి కరణసదనుక జూగింతగా  నుండవలసీ 

యుండును. కరంగినతోడ నే అచ్చులలో పోసి 

యుండలుగం జేయుదురు. చలారుటతో గట్టి 

పడును, 

నెఫ్తాలెన్ ఘాటగువాసన గల్పియుండి, కాగి 

తపుపు సోములను, బట్టలను గొట్టిేవేయు. చిన్న 

బాతివురుగులన (160135) చేరసీయకకాపాదును. 

ఇది హాజ్ $్ కార్బన్ అనియు, Dry disti- 

lation of Coal వల్ల నేర్చడిన దనియు జెప్ప 

బడుచున్నది. వుండ్లను మాన్నుగుణము గలది 

రంగులందు. త. నుపయోగింపం బడును. 

నెఫోల్ (Nephthol)— ఇది. గట్టిగ 

(ఘనరూపమున)నున్న హై పూ [జోకార్చన్ అనియు, 

Phenola in their chemical properties 

తో సంబంధము కలది యనియు జెప్పంబడినది. 

ఇది Alpha యనియు, B6t8 యనియు దివి 

ధము. కెండును పుండ్లను మాన్సుగుణము 

గలవి. రంగులందుంగాడ నుప యోగించును. దీని 

Chemical formula. C. oe 

అని చెప్పబడినది. 

నెబులే (Nabulaey— ఒక దూర 

దర్శక సాధనమగు దుర్శ్భిణిం దీసికొని (Teles- 
0096) పరిశీలించినచో ఆకాశమున నసంఖ్యా 

కములగు గోళములంబోలిన  పదారములు 

వెలుగిచ్చు నట్టు కొంత పచేశ్రము నాక్రమించి 

మేఘముంబోలి గన్నట్టునదియే ఆంగ్యజ్యోతిమ 

క్ శ్రలచే నెబ్యులా యనంబడునది. ఇది లాటిన్ 

శ్రాహాపదము, దీని కర్ణము మేఘ మనియే, 

అందు పెద్దవి _ నేత్రదృష్టికి. గన్సడునవి కూడ 

 అంద్భు అట్లను సై ర 

న్స్ వబ? గ్య Ppa ఎనక E ములు 



నెమ్మటి (దుంప) చెటు 

బహువచనపదము. Nebulae. ఇట్టిని ఆశస 

మున ౧౩౦౦౦౦ వణకు గలవంట వాటిని 

శాత్రు వేత్తలు Glowing clouds of mat- 
ter అనియెదరు* పాశ్చాత్యకనులు అట్టివాటిని 

Fire mist అని వర్గించిరి. కొన్ని నెబ్యులే 

సోలార్" సిస్టమ్ ఆక్రమించిన (ప దేశమునకన్న 

పెద్దవి కలవని 'లేలుచున్న ది. కొంద జిట్టిదానిని 

Spiral Nabulae యనిరి కాని అం దట్టి 

తిరుగుడు ఆకార మేమియు. గానరాదు. కాని 

కొన్ని తావ్రల హెచ్చుదశసరి  ప్రచేశములు 
గా నవచ్చెడిని, అవి నమ్మలేము లేమో యని 

కొందు సంశయింతురంటం అట్టివారు సోలారు 

సిస్టమ్ మొదలగున నిట్లి “నెబ్యులానుండి 

క కల్లిన వేయని శెల్పుచున్నాకు. ఏదియో 
శ్రి అ యే "పెక్కు మార్పులు 

గల్రించుచున్న దనియు అది యిప్పటి నెబ్యులే 

అను మున్ముందు ఇంకం. గొన్ని సోలారుసిస్ట 

ములంబోలిన సిస్టములం గలించు ననియు, 

ఆది నిట్టిదానినుండియే సోలారుసిస్ట 'మేర్చడిన 

దనియు నెలరంగీకరించు చున్నారు. దీనినిమిల్లీ వే 

(Milkey ౭౪) యనియు ననుట కలదు 

నెమ్మటి (దుంప) చెట్టు- దినింగాక్చి 
యంతగా వెలియరాతన్నది. దీనిపూవులందు 

౨మిరో? గము, తు త్రీ లపసుమ 
రోగముల స శెమ్మము నుడోకింపం 

జేయు గుణము గల దనియు, Se 

అనంగా దుంపచూర్లమందు మేహ శాంతి, సెత్వ 

శాంతి గల్లించి కమ్మ టేకు. చేయుననియు 

నందురు. 

EE నెమ్మదుంప ౩ లేక నెమ్మగడ్డ యనియు 
నందురంట, 

నెమలిఅడుగులచెట్టు (వూతికరంజ 
బెట్టు) లా, క. Bonducella: 

1691 

పదారము, 
థి 

సం. కలికారకః-కలిమారః- పూతికరంజః, దీని 

అక్కు వేజ్సు చెక్క రస కపాయములు. కఫ, 
దోషము, క్రిమిరోగము, కష్టము,గుల్మరోగమ్ము. 
మూలవ్యాధి, యోనిరోగములు, వొణములు 

నివారించి వేండిచేయు నని చెప్పబడినది. 

నెమి కాన్ గుజుతు--- ఇది Nemine 
Contradicente అనమాటలయొక్క- కుప్ప 

పబుపంబడిన - రూపము. (ఈడ కీని ఎవ్వరు. 

నెదుర్కొ-న లేదని యరము. సభయందు అంద 

అచే నంగీశరింపంబడినో దనిభావము. 

Hee క పాలలోనుండు బలకర 

వా అంతజశేివమెనవో నేయియు. 

నంతే శ్రన్లమె యుందును. పాలయం దావ్రపా 

"లెంత పశ స్తమో నేతులం దావు నెయ్యి యు 

యగును. 

అప్పుడుకాచిన చేతి? 

వెన్న గాచిన నెయ్యి 

నెయ్యి pl 

సదొ్యొఘృుత మనిపేరు.. 

అది శెస్ళ్య మనియు, వివదోవమును హరించి* 

నెత్తములకు బల మొసంగి ఏర పుషీ “దేహ 

ప్లు యొసంగుటయే గాక జఠర్తాన్నిని ప 

సజుచుననియు6 _ చెప్పంబడినది* గాయము. 

తగిలినవారిక్కి బ్వరపడి లేచినవారిక్కి అగ్గిసె 

తగిలి నవారిక్సి మయ్య కార్శ, విసర్చి 
రోగములు గలవారికి నెయ్యి మిక్కిలి అవసర 

మసి చెప్పబడినది. వసుతేర్తువునందు అ కలక 

చూర్ణముతోడను, గీీవ్మరవునందు శర్క-రతో 
కన. న్న రువ్రనందు పంచక్ లములచూర్షము: 

తోడను, న యవధాన్యపు: 

'పేలాలపిండినా “న్కుహిమవంతర్తువునందు - సైంధవ 

లవణముతోనుు, శిశిర ర్తువ్రునందువిస్పలిచూ రము 

తోడను నేతిని (అందు ముఖ్యముగ ఆవుేశిని 

కు 

రారోగ్యములభివృద్ధి గాంచునని చెప్పబడినది. 



చరసి లేక నిరిజ చెట్టు 

న అగ్ని మాంద్యరోగము గలవారును, 

పసుమరొ గముగ ల (స్త్రీలును, కుష్టరో గులు, ద్వర 

గకకక్వము గలవారు, జలోదరరోగులు, భగ్నం 

దరరోగము గలవారు, వ్యాస శెష్మ్మ ప్రకోపము 

"పెరిగిన వారును 

నెయ్యి పుచ్చుళకోనరా దనియు, వాకికి న 

మసియు, 'జెప్పంబడ్నదిం 

వునేతి నొక కొ) త్రకండ 

యందు నింవీ, మూకుడ కత్తి విన ంచి చీలమన్ని చ్చి 

దానిని వేశొకకండయం దుంచి మూసి భూమి 

యందు పాతి ఒక సంవక్పర ముంచి తీసి కొవ 
భమువలె లోనికిచ్చిన అప స్మారరోగము, ఉన్నా 

దము, మదము, మూర్చ జబ్బు, కర్షజములు, 

నేతేజములు, యోనిజములు, శిరోజములు నగు 

ల వోగములు నివృత్తి యగు ననియు, ఇది 

యించుక డన ఉవము, గసరుత్యము చేయుచుండును 

గాన జా (తగ నకువుచు పరిహారముగ పన్నీరు 

లోని క ననియు జెప్పయడినది, 

గలవారు, ను కాయము 

అప్పుడు కాచినఆన 

మేక నెయ్యి చలవ వేసి నేత్సద్భష్టికి బల 

సంగు ననియు జళరది స్తీ నచ్చి బలము 

యనంబడునది పులీ కొవ్యుగాని నెయ్యి 

కానేరదు. వాతదోసముచేతను మేహచాతముల 

చేతను కాళ్ళు, కీళ్ళు పడిపోయినవారికి వెని 
పులి నెయ్యి (వులికొన్వ) మర్షన చేయుచుం 

డిన నినారణమగు ననియు నందురు. చిన్న విల 

లకు కాళ్ళు బలహీనమై నడక రాకుండిన పంది 

న. ఇన పెని మర్దన చేయుచుండిన కళ్ళు 

బలపడి నడక పార కంభింతురుం 

తర. లేక నిరిజచెట్టు--లా. dic: 
‘déndron Roxburghii “కీనింనూర్చి ' సరిగా. 

"తెలియ రాకున్న ది. దీని వేజుగంధము లోనికిచ్చి 
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నాంటినుండియు. పాందు? 

. వు ముగ్గులను. వరివిండితో నిడి త్ర “అలంక 

నెలగంటు 

యు, పెన లేపనము చేయుటవలన సర్బవిషము 

హరించుననియు, పెని రాయుటవలన వాపులు, 

ఉబ్బులు హరించు ననియు, దీనియందు వగ 

ఎక్కువగ గల్లి యుండును గాన విరేచనములు 

కట్టుటయేగాక విశేచనబద్ధముగూడం గల్లించ్చును 

స లోనికిచ్చుతటీ జాగ్యతగ ౩ వాడవలయు. 

ననియు నందురు. 

నెర్వస్ సిస్టము మెదడు Neds 
System Brain)—ననుష్యలు, పశువులు 

మొదలగు జంతుజాలమునందు నరములకూడలి 

స్థానమగు మెద డున్న ది, దీనికి క “నెర్వస్ సిస్టమ్ 

జయికా అని ఆంగ్ల గ్గరీర శాస్త్ర వేత్త తలు ఫేరు 

లీడి యున్నారు. ఈపద్దతి ఉత్తమ జాతియందలి 

విధానముగ తలంచు చున్నారు. ఇంక కొన్ని 

యధమపుజాతి పురుగులం దట్టుండక మెదస్సు 

శరీరమందంతటను వ్యాపించియంకు నట్టుండును. 

అవిఅధమపుజాతిపురుగులుగ నెబుంగుచున్నా రు. 

అట్టివాటి శరీరమును శెండుగ విభజించిన నా 

గాయములు మాన్స ఏిలగనేని ఆశెంకుభాగ 

ములు గూడ వేర్వేజుగ జీవింప(గల్లుననిపోల్సం 

పడినవి ఇట్టిని ఆంగ్గమున Worms అనంబడు 

చున్న వి. 

నెర్వస్ సిస్టమి (బెయిను గల “పెద్దజాతిశక 

రములందు శ్రుయిససుడి వెతన 

జీవింప నే ఏలయన దానియందు నరము 

లను సనిచేయించు మేదస్సు (Brain that 

నరదు. 

controls the nervous sys శయ ఉండదు, 

నెలగంటు--౪ం,ధజేశమున రవి ధనూ 
రాశియందు ప్వవేశిం చినదినమును. నెలగంటు 

పెట్టిన దిన మందురు. అనగా అనాంటికి మకర 

సంకాింతిపండుగ (ఇంచుమించుగా) నె నెలదినము 

లుండుటను గుర్తించుట శీవేరు, గానోవు, 
సలవాకిండ్ల Cr 



నెలిచెటు js 

కింతురు. విమ్ణుదేవస్థానములందు 

జాముననే పూతుశ్. 'పూజాకులు వంట జేసీ 
విష్ణువునకు నై వేద్య మర్చింతురు, -ఈ నెలను 

ధనుర్మాస _ మనియెదరు, 

ఈ నెలయందు బూడిదగుమ్మడికాయలకు 
కో త్తిగంటు (గాయము, లేక నజకు, లేక కోత 

అనర్గ ముగాన వడియములు పెట్టువారు తత్పూ 
యా రి 

ర్భదినముననే గుమ్మడికాయలు కోసి వడియము 

లొనర్పుటంజేసి. గాలోలు. నెలగం టనుపే 
“రేర్పడీనది. 

'నెలిచెటు 
Mm ౪9 

చెటు చిజినెలి, 
రు. mn 

భేదములు కలది. అందు పెద నెలిశెటు సెదది 
| 6 ౧౬ ది 

యగును. ఆకులును పెదవియీ, చిబుచెలి చిన్న 
© “9 

చెట్టుగ నుండును, ఇది ఉత్తమజాతీగ నెంయ 

జ; దీనియాకులను తక్క_లిక్క_లకూర యనుట 

యుం గలదు. ఇంక గబ్బు నెలి అధమపుజాలిది. 
00 

నెలికూర పచడి చేసి భోజనపదార్థముగ 

వాడుదురు. వె దోప యోగము న 

తల్పవాజు 

పెద్ద నెల్లి లేక సాధారణపు 

సిత నెలి 
స య 

శవము. లా, Clerodendrum phlomo- 

ides అని చిజి నెలిపెద నెలులకును, Premma- 
య దె 9౫ 

integrifolia అని గబ్బునెలికిని వేర్లు. 

సంస్కతేమున కగ్గికా యని నెల్లి సామాన్య 

మునకును, గణికారికా యని చిజునెలీ కిని పేరు 
రు య 

కొందబు అగ్నీ మంధః అని గబ్బు నెలినివాడిరె* 
" య 

కొందు నెల్పీజాలీ కంతటికిని వాడియున్నారు. 

నెల్లి చెక్క, వేటు, ఆకులు ఏటి రసకపా 

యము వేడిచేసి వ మును చాగుసజచు 

ననియు, వాతపునొప్పలను హరిం చు ననియు, 

. "వేజుగం ఫము వెని య. చలో గములు 

“మాన్న్సుథ_. సమూలక సాయము 

నందు ఉబ్బుజాడ్యము, న మన్య 

-పుజ్యరము, నులబద్ద ముల నడంచు గుణముకల 

దనియు, నెల్గికాయలనరుగు మేహశాంతిగల్లించు 

కలదనియు, 

1698 

గబ్బునెలి యని మూయ. స 

నెలూరి ఏరరాఘనవి 

ననియు,ఆకులందు వాతము, ై త్యమ్యు గుల్మము, 

మాల $9 ఉద్ధృతము తగ్గించుశ క్షీ క్ర ew 

యు జెప్పంబడీనడి 

గబ్బు నెల్లి వేజుక సాయము i 

ద్యముల న గ మొసంగు నందురు. 

నెల్లూరి నెజిజాణ-- నెారుల 6కే 
సీవు లన్న టికి నెల్లూరుపురమున నధిక సంఖ్యా కు 

లుగ నెజిజాణ లుండీర(ంట. నెజు శబ్దమునకు 

'నేక్చరితనము లేక చతురత యనియర్థము. జాణ 

శ్రబ్బము జ్ఞానశబ్దమునుండీ కల్లినదిం స చెణబుడొగ 

తుస్ శేర్చునం దాటి శేతీన మెజుక గలవా 

డని. భానమ్ము దీసింగూర్సి యొక వాడుక 

గలదు. నెల్లూరు మూల వేంటటయందు మూల 

స్థానేశ్వరుని దేనస్టానముకడ య 

(బహుశః వేములనుయ్యి లేక బౌపియుండే an 

దంట, దానియుదకములు తా గుచండిన శరీ 

రము కడుజాగరూకతను జెందుటయు, మనస్సు 

నకు -చక్క-నిబలము, లప్ప వికసనము గల్లు 

చుండు గుణ ముండెడిదంట, దూర చదెశవాసిగ 

నున్న యొక నెల్లూరుపురవాసి, అటమండ్ యుకె వం 

చిన వెళ్ొక నెల్లూరబాలు నడిగినట్లు గాన్సించుని 

మ చాటుధా రాసద్యమునందు దీనిపినంస న 

క లదు, . | 

న్ మల్లెల్ మొల్లలు సేనుమా? సుకరమా? 

RE గదుల; 

'మొల్లం బాజికయుండునా? సుదతులున 

మోదంబు వాటింకు రా? 

విలుం గోలమయు. దీయునా మురుంచు? నా 

నలూరన్ జెవసోనునిథిని గదా నీశాక? 

7 జై నాతృకా! 

నెల్లూరి ఏరరాఘువకమి--= ఆంధ కవ 
లలో నాధునికుల: తోం బర్గణింప 

ఆశ్యేలని యోగీ బై తా సుయ a రెంటి పేరు 

౮ . | 

బుడి నవా ద అర 



“నెలూరు జిలా. 
య య 

చేశిరాజువారు. తర్వాత నెల్లూరకాపురమగుట ను 

ను కంటక రయ్యెనంట. ఆప సంబసూలేము 

కాళ్యప సగోతము. కు వేంకటపతి, 

తారచేరు రు కొరడననుంకి9. 

రచించినది యాద వరాఘవపాండవియ నును 

కకక అనగా పకిపద్యము నందు 

శ్రీ రామపర మతు మః పాండవులపరమగు 

నమ శీ కృప పరమేగు న సం నగిమిడియుండు 

పద్యశావ్యము. _వసుంధరాసరిణయము గూడ 
a 
జ థి వ్ఆం. 

చెన్న పురిరాజధానికిం జెందియున్నది. (ఇన్నా 

వినాకినీ నదీతీరమందున్న నెలూరు పిధాన 
య / 

స్థానము. గూడూరు వైల్వేకూడలిస్థానము 

అభోకవు రేకుల వర్తకము జరుగుతావు. 

అభ్యశపు గను లున్న తావు, బర గుర 

యాదనిరి సుపినిద్ధ విమ. శ్లైతిములు, 
at J 

నాయ(డువేంట వేటొకపటణము. సాశనాటి 

సీను ఈజిల్లాలోనిది. (పాకనాటిసీమ చూ) 
నెస్టోరియానిజమ్- (Nestorianism) 

క, "పదవ శతాబ్దము సందు కౌన్ నాం £2 

పిలు తు. 

(Nestore0usలనుభ వముగల, వయస్సుగల) 

తేన. wo స పథం 

త్ర త్వ్వము:- ఏసుకీస్తునందు రెండు వ్య క్రిత (ము 

లనియ్యు నొకటి స్వర్షయమునునిత్యము ననియు 

"రెండవది మానసిక మనియు నిసిదాంతము, 

- నేచరల్థియాలజీ 

| గ MrT 
Xn { 

ఉపపత్రులచెతనే . మతమును. Rw 

bie (జ థి అ క న్యం: ws Le క ర్ సో లిజమ్ గోజఘు౭య్యు--- గ్; ), శో? af క స yr శ్ న 

' Cr న న స 

న we, Rn ft 
పపంచ ఏంది” నీయ "య 

on 

if | 1 శ్ Kk "ఇ 0 

+ | | i లా . ఫా క్ . శ న tii 

ను ర్ట pe ప! $ యనా Tie, న్ mre ఉద శం 

i శ మా. ( శం. అటు! గీ ఎ ఆ ॥ 
గ . J ond DREW హహా. శ్ర ve wi" TE ఖో “ 

శ క ¥ ' న. సల జన 
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'నెలూరుజిలొ--- ఆంధ దేశములోనిది. 
క య 

(Nas ural 

hee న లగు (దృశ్య) 

నే త్రపాటివిషయము 

ండియే సత్యమును గు _ర్లింపవలె నను సద్దాం. 

తము, చితికళయందును, కవితయందును కీని. 

రియాలిజమ్ (Realism) అందురు. (అనుభ 

వైక వివయముల నే పదర్శించుట), 

నేనురల్ ma (Natural Gas) — 

భూమియం దుండీ నిల్వయైన గాలి, ఇది కాలుట. 

-మొదలగుపనుల కప యోగించునంట. అమెరికా 

"దేశములందు కొన్ని గనులు దొరకియున్న వి. 

జ థైస్ ము 
సాద ye. 

" 'నెస్-నోప్-- Naze-Ness-Nose- 
ఇవ్ యన్నియు అగగమున (Cape) కర్ణములు, 

(Cape చూ. Land portions చూ.) 

నేటాల్దేశను  దటీణఅఫికాయం 
దున్న బి / విటీషకోలనీ. స్వపరిపాలనగ ల "దేళము, 

క్రీ వె ౧౮౫౬ లో ఏర్చామైన దేశము. 
J 

వీవప ౧౮౯౭ లో జూలూలాండును' దీనికిం. 

చేస్న * వైశాల్యము 30000 చతురపు మైళ్ళు. టి 
వ్యనసాయార్ల (సదమగు భూమి, నాస్తోడి 3 

ఈచడేశమును గనిపె పెట్టినదినము కీ కిస్సు 

మగుట వారకిభాషయందు ఖ్. ఫ్ 

నాయన నేటా లని అపేనే ఈదేశమున కిజెనని 

burg చెప్పబడినది, Pieteéermaritz 

'సధానపురము, డరా ర్చాన్ పురము, లేడీస్మిత్ 

పురము నుమువలయగన పట్టణములు, చేశమున 

3000మైళ్ళ ఇ్రనుపబాట కలదు. శేప్రు చాను 

నుండి ఈజిస్థలోని కరో నగరముతో ఇనుప 
'చాటచే కలుపుకోరికపజలకుం ద 

పా చూ. . 

_నెతగ్ త్రము--అశ్ళం వథ్యగణము. చూ, | 

- నేత్రనిర్షల్వుకారీ - క .ఛాతుకపరికర్థము. 
గతము చూ). 

TER ioe యము- ఆ. 7 నత పాటి: 
క ద్ తెచ్చును k ళు న. ఖీ 
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లే 

నేత్రబిలొ-రసాంజనము (శే ః తేశ్గబ్దము చూ, ) 

నె తభూషణము -- కు 

(గక [శబ్దము చూ, +) సుర్మాజ్రాతికియాడ నేత 

భూషణ కున మర కలదు,. 

నేతమంగళకారీ - _ధాతుకపరి. (నేత్ర 

నేతృములకుం గన్సించువస్తువు 
నకు నడుము బలవుగు నగ్ని యుం 

ఢథుతణి. గన్సించువస్తు నిటునటుం 

వణ(కునట్టు (Quiver) లగపడుట -- 
చూచునేతిములక చూడంబడు వన్తువునకు 

నడుము నగ్ని ప్రజ్వలించు చుంనుతేటీ నన్వల 

.కన్పించునద్కి ఇటునటు వణకుచున్నటులం గాన 

'నగుటకుం గారణము, అది వణకుట గా నేకదుం 

ఇట్టి యగ్నియందు పొగ లేకపోవచ్చును. అగ్నీ 

యొక్క వేడిమి మాత్రమే యుండవచ్చును. 

'వాశావరణపుగాలి సెక్కు డెన్సిటీలు (భారము 

దళసరి) కలదియె ఏట్లనుండి ఏర్పడిన పె న్వేజు 

'వారలుగ నుంట సరితీలించిన వారికి చెలియ. 

గలదు. (డెన్సిటీ చూడుడు). ఇది నేతొదృస్టిని 

మోసగించుటయే, క్తం దగ్నియొక్క- వేండిని 
'పెకిబంపుటయు, ఆవే(డి వాయువ్రనందున్న 

చెమ్మనుగరణించి దానిజెన్సిటీకూటమిం చెదర 

గొట్టియు,ఆ చెదరంగొట్టంబడన వాయువు ఇటు 

నటు పలుచవడీ 

యద్దముం బోలి స్వచ్చమైన 

“నందు చలనము (కదలిక గొల్లుటయు, ఆకేద లిక 

గుండా వెలుతురు తే చ్చి కంటి కగపణచు 

' నవ్వలివస్తువుయొక్క- బింబము తిన్ననిప పిమాణ 

మున ఉటునటు-గదలి ఇంచుక. బలము కదు 

యాచువారి కంటికడపం జేర, నేత ఎదియ 

మున పృతిబింబించి, క షు 

-చ్రుంట. వాయుచ లనమున( x లిన వింబచ అనమే 

పర్విడుటయు, చస ల 

9 తొావరణము 
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గాని _ నిజముగ నవ్యలి వస్తుచలన మెంత 

మాత్రము కానేరదు, 

చెలుతురు గాలిగుండా నవ్యలి | కట్సుగులేజీ 

తిన్నని మార్గము నం టే, యరుగునదై వసు స్తువుల 

వింబములచలనస్థితిని శేతములకడకుం కేర్చున దే 

మైనను ఈధర్మ మొ శే డెన్సిటీయందు మాత్రమే 

వ ర్లీంచు నని మనసునం దుంచుకొన వలసి 

యుండును. డెన్సిటీ. మాజుతటీ దానిమార్గమును 

కొద్దిగనో గొపప ప్పగనో ఇటునటు మాజవచ్చును. 

5 కా_కతజే తప్పక మాజనగును. వేండి తగు 

లుట hee? (వాయువులందు) మార్చుచునే 

యుంశునది గాని, ఒకతి మార్చి యూరకుండు 

నది కాదు. ఇంశ వాయువు వేర్వేజు డెన్పిటీల 

ఫొరలం గల్లీయుండి నతణి నింక నసీమార్సు - చలన 

ముం గూడ వెలుతురునందు పోవ్రుచుంను వస్తు 

గల్లించు చుండును. గాన. సిటైవి 

నేత కంలోపము గాని వస్తుభేదము గాని గాక 

నాతొనకణళేద మని తెలియ నగును, 

'నెత్రరంజనము అంజనము (కాటుక. 

(చేతిళుకు చూ, y 

నే త్రరోగా హడ కేలుమణి చెట్టు, (నేక 

శ్రబ్బము చూ, ) 

నె తశబ్దముం- నెత్వేశ్రబ్దమునకు కన్నని 
యర్థము: తి ల నిర్మల్వ ష్. యనిన ధాతు 

కపరీ a చేతబులా యనిన రనాంజనమున 

కర్ణము. నేకృభామణ వ్రుపిన సీలాంజనమున 

కర్ణము. నేత ఏముంగళకారీ యనిన ఛాతుకపరి 

కము. నేతి సంజన మనిన అంజనమున(కా 

టుక్ర) కము. నేశిరోగావా యసిన శకేలుమణి 

చెట్టున కరన సేక్సతామణ మనిన. సుర్మా 

బంబములకుం 

రగ 

ది 

జాతి కరము, చేతో తార! యనిన కాడ చెముడున 
క్ణము, శకో9సుకలః యనిన చాదంచెట్టు 

కాయ కర్ణము, 

నేత్రారికకా కవెయును (కే శ కళప్పముదూ. | 



'నేతికియ 

నేతికిియ- యోగాభ్యాసమున వాత 

పైత్య శెమ్మదోవసంజనితరోగముల నిరోధములు 

శలుగకండ నిర్చాధకముగ న్ టూ 

భ్యాసము.. 'నడుచుచుండుటకు షట్క 'యలు 

వెప్పంబడినవి.(యోగాభ్యాస శ్రయానప్కము 

చూడుండు.) 

అందు నేతి (క్రియ యొకటి, ఇది ఒ శేవిధము. 

ఒక జేనెడ ప. నూలు తొడు సన్న నిదిగ 

చూచి ముషంరంధిముగుండ లోని దింపి, 
నోటిలోనికి దిగినవీదప ఆశెండుకొ నలను రెండు 

చేతులతో. బట్టుకొని ఇటు నటు కొంచెము సేపు 

జరివీ, నోట్రిసుండా లాగివేయుట నేత్మికియ 

య నంబడును, 

ఇందువలన శెమ్మరోగములు నకించుటయుు, 

ఫేచరముదకు వీలుకల్లుటయు, దివ్యదృష్టి గల్లు 

టకు సాధన మగుటయు సంభవించునని చెప్ప 

బడ్నది* 

న్రేతిపరిశంవ పరీ న్నక నెయ్యి 

యగునని యంద తెణిగినచే. ఇది చిన్న 

మంటపై వెన్నయండలిని. రిగిరిపోవునంతేదనుక 

గాంచిన చాలును. సిరంతేయు “నెగిరిపోయిన 

ధ్వని యాంగిపోయెడిని. "కాక్ ఎక్కు వయ య్యె 

నేని ఒకవిధమగు వాసనగలును. దానిని వడకట్టి 

కుండయందు( గాని తగరపుపూ6ంతగ: పార 

యందు6గాని నిల్యయు౦చినచాల కాలము నిలిచి 

యుండును. _అపర౭శుభి పదార్థము లం దుండిన 

త్వరలో చెడ్డి దుర్వాసన కొట్టును కాన వెన్న 

నవీనముగ సుంట al గడిని 

కాచనలయును. 

నల్వవాసన గొట్టునేకి నొకయినుస'బాణలి 

యందుంచి శెండుశెట్లు నీటిని చేర్చి. అన్నిపై పె 

జెట్టి కలువుచుండిన 'దుర్వాసనప హేతువు 

నపరికుభ' స పదార్ల మంశేయు పెకిం చేరుచుండ 

సజయ రుండవేలయను. తక్కిన స్ట మైన 

1696 

మైళ్ళ పొడవును, నా 

నేపాల దేశమూ" 

నేయి నీటిపై చేలుచుండ జాగితగా శుభ 
మైన పాత యందు! గైకొొందురు. . 

కముల పాకలు, చలవమిరియాలు, లవంగ 
ములు, దాల్సినిచెక్క_లగుండ "కాంగుచుండు 

దుర్యాససగల నేతియందు వెచి కాచిన నష్టరి 

శుభ పదార్థమును వేటుచేయును. ములగాకు 

నందులాడ ఈశ క్రియే కలదు, వన ర్రకమునకు 

నూ నెను గాని (అనంగా నూ నెను సిటితో గిల 

కొట్టి వెన్న వలెంబేసి న్నయందే కల్పి సంకర 

మొన రురు) గోధుమవీంజిని గాని అరటిపండ్లను 

గాని కల్సి అసకిశుభో స లి చ కుక 

ఇవి దానికీ ee 1 గాని పరిళుభ్యోతేను 

నిల్స నెరవు, 

నెతోనుకలః --- బౌాదంచెటుకాయ.. 
మో లు 

( నెకశబ్దము చూ 

నెపాలదేశము (కింపురుష నర్షము'. 
ఆదినుండియు పేరు మార్ప్చంబడకయు, పాల 

నము మార్చ బడకయు వేంటివజ కొ శేరీతిని 

దనరుచున్న దేశము నేపాలము. ఇది 

వాసిచెందిన దేశము. కాన పండితరాయ లను 

నొః సుష రార కని “నేపాలభూపతి ఫాల 

భాగమున సాక్రవేశ సల్రబురద పడియుండినను 

దాని నందజు కసూ ర యనుకొందు''రని సుద 

యున్నా (డు 

న ఘూ షెర్లి 
శస డస 

నం! 

నేపాల చేశమునుగూర్చిన ప్రశంస స్రష్టపో 

పురాణము ౧౪౫| రన 

TE స్వయంభువు రాణము ౧-౩ 

అ ధ్యాయములం దీ-చేశముంగూర్చి ఇట్లు చెప్పం 

బడినది. తొలుత నేపాల ముకసర గై యుంకెడి డి 

దంట "అందు. కరో-టక నాగము '. నసించు. 

చుండెడి దంట, . చానికి నాగవాస మనియు, 

కాళీవాద ౩ మనియు శే పే ధం డెన(టః పదునాల్లు 

నాల్లుమైళ్ళు “వెడల్పును గల్లి 

గలదు, 



"నేపాల 'బేళము 

యాసరసు స్సు జలార్లవమై యుండ, మహాచీనా 

పిజలు చుట్టుపట్ల ట్ల పి'దేశముల కాయప్రుర ముం 

డుచు షష్ట మనుపేరుననే అేశమును వాడు 

చుండువారంటం మహాచీనా "దేశములోని పంచ 

శ్రీర్హప పర్యతమునుండి యొక ప్పుడు మంజుశీ9 బోధి 

సత్వుం డేతెంచి ద&ీణదిశనున్న పర్వతమును 

ఖండించి గండె యొనర్చి వ 

జలముల నవ్వలకుం బౌజీంచి కాళీహ హిదమును 

కాళీవేసె నంట, తోడనే భూభాగము బయల్పడ 

నం దెతగుతావున స్వయంభూజ్యోతి స్వరూ 

ఫుండును, స్వయంభూ నాథుండును నగు నాది 

బుద్ధుని గు హ్యేశ్వరీబేవిని (శక్తిని) ప'తిస్టించి 

'దెవాలయని ర్మాణము లొన ర్చెనంటట, ఈసంద 

ర్భమున నుత్తర బౌద్ద చేశములందు స స్వయం 

భూనాథుండగు అదిబుద్ధుని; గు హ్యాశ్వరీశ కిని 

పూజించు చుందురని మా చదువరు లెజుంగ. 

దగును. మంజు శ్రీ బోధిస సత్వుండు హిందువుల 

చేవాతాశిల్సి | పిశ్వకర్శవంటివా. డని 
యబుంగునది, 

ఇట్టి నేపాలభామియందు (పథాననగర 

మగు క (ఇప్పటి కట్టాండూ 

నగరము)గూర్చి కూడ నించుక వివరించుట 

సమంజసము. ఇట్లు కాళీ హదముం బాతీంచి 

భూమిని బయలు బేజందీసిన మంజు లీబోధిసత్యుం 

డే నేపాల బేనమునకు బౌద్ధమతభ క్ర కిని దెచ్చిన 

వాండనిస్వయంభూపు రాణమను ప 

జెప్పలుడినది. కాళ్ళీర దేశము చేలుచుండిన గుణ 
కామ బేవనృపతి భాగమతీవిమ్ణమతీనదులసంగ 

మముకడ తనరాజభధానిని నిర్మించి మంజు శ్రీ 

బోధిసత్వునిపేర మంజుపట్టణ మని వీలువసాగి 

“నంట, మజీయు మంజు శ్రీ శ్రీబోధిసత్వుండ విశేష 

కాంతి గలవా డగుట కాంతిమతీపుర మనియుం 

బేరుండెనంట. ఈ'పేరు లిటుల నే కొంతకాలము 

వాడంబడు చుండె నంట, కాని, వురమధ్యమున 
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1697 నేపాల దేశమూ 

Ms కసమండ సము (ఇది చాల పెద్దది) 
ప్రఖ్యాతి యధికేమై మ నలుని వాడ. 

బడ నారంభ మయ్యెనంట నేటి కదియుమార్చు, 

నంది కట్నాండూ యనుపేరం బరంగు నగరమై 

రాజధానిగనే యున్నది, 

కటాన్టండూ నగరమున రాజనగఠునకుం. 

జెందిన తులజాభవానీ చేవసానము గలదు. అది 

గొప్ప ధనవంతమగు శ క్రివీకము. మజీ రాజ, 

కుటుంబముచేతన్సు పిజలచేతను గూడ నాశ 

విధముగ గొరవింపంబడుచుండు మ కేంద 

నాథ దేవస్థానమునుగలదు. మ ల్చ్యేర్య దనాథుండు. 

త. యోగసిద్దుండు, ఒకతి నేపాల 

ము? వర్షములు లేక గొప్పమైమము సంభ 

నింప మనుష్యులే గాక, గడ్డి లేక పశువులు 

గూడ నాశన మగుచుండుట న రేంద *దాసను 

నేపాలభూపతి స సహింప నేరక తనస స అస్సాం 

(కామరూప ) చేశ్రమున కంపి, మ క్ఫ్యేందనాథ 
యోాగిని రప్పించె నట. ఆతండు నుహాత్ము( 

డగుట తనప పిభావముచే వర్గ ములు గురివించి 

దేశమున సుభికుత: చ్యావింనం జౌ నంట, వీదప 

నామహోతు( డటనే వసించుచు నటచేపిదినంచె. 

నంట. ఆతావే ఇప్పటి ను కేంద ఏినోథటేవ 

స్థానమై యున్నది. అందా మహానీయునికాల 

మున నుండిన బొంతను భదపజచి యున్నారు. 

ఏకేట గొప్ప యుత్సవ మొనర్హురు. జాతీయ 
గారనముఐఖతో దాని నందజు జరపిదరు. 

వంక దేశమందలి యొక రాజ్య భాగము నకుం 

కొంతకాలము రాజధానిగ నుండిన భాట్లాన్ 

తొలింట భ _క్రగాంమ మనియు, వీదప భట 

న మనియు వీలవంబడుచుండెడి దంట, 

వముజీయు సీచేశమునందలి నదులలో నిష్ట 

మతియనంబడునదిభా గమతీనదిలో పేట. 
నని మున్ను వివరించియుంటిమి . దీని కింకను. 

"కేశమతి యనియుం బేరుకలదు. 



'ఉఫాలజేశము 

క “దేశమున ప పిధానమగు నది ఇప్పుడు 

బౌచమలి యనంబకుచున్న నాచమతీనది.దీని శే 

యింకను 'భాగమతీనది యనియు, భగమతీనది 

యనియు, భగవతీనది యనియు(గూడ వాడుక 

“పేరులు కలవు, ఇతరనదులు చిన్న చిన్నవి దీని 

యందు సంగమించుచుండును. బౌద్దు లీనదీ 

oh Ss శెస్ప(బడినతీర్ణము లన్ని యు 

జొదమతసంబంధము లే యందురు కాని హిందు 

వలను. వానిని గొరవించుచునే యుందురు. 

ఈనదియందు పదునాల్లుతీర్ణములుకలవని స్వయం 

భూ పురాణము, ర అధ్యాయమునం గలదు. 

౧ మరధథారికానదీ సంగమమున శొంత 

౨ మానసరోహిణేనదీసంగమమున శంకర 

తీరము. 

3 రాజమంజరీనదీసంగముమున రాజతీర్థము, 

ర రత్నావళీనదీసంగనమమున పీమోద 

తీరము. 

ణి 
౫ చారుమతీనదీసంగమమున _ సులతుణా 

థి , 

స పిభావతిసదీసంగమమున జయాతిర్థము. 

2 చింతామణినదీసంగముము నగోకర్ణ తీర్థము 

౮ శతలవేణా నదియు, సురూపా నదియు 

భాగమతీనదిలో సంగమించుతానున త్రివే 

తీర్థము, 

౯ వినులావతీనదీసంగముమున కామలీర్థము 

లేక మనోరథలిర్థము. 

HD భ్రదాగినదీసంగనుమున నిర్జలత్రీర్థము 

(డీనినినూడ త్రివేణి యనెదరు.) 

“00. eee నిధాన లేక వ 

అకరకీర్ణము. |. 

౧౨ ౨ పాపహాకసీసదీస 0గమమున యువాన 

(జాగీన లేక జువన తీర తీరము." 

1698 నమినాధు(డు 

౧౩ కనకవతీనదీ సంగమమున చింతామణీ 
తీర్థము. 

౧౮ విష్ణునతి లేక శశమతీ నదీనంగనుమున 

విమ్టుీర్థము.. 

భానమలీనదీజన్ముస్థానమునను, సంగమోము 

కడను, పళుపతినాథ దేవస్థానమువడను రెండేసి 

చొప్పున, ఆజుకీగ్థములు కలవు, 

శైతములలో'" సన ఆ్యసుగు నది! సపళుపత్రి 

హక దేవస్థానము. పశు వన పాణి కర్ణ కరము. 

దీ నికి నాలి వ. యనియుం చేకండే 

నంట, తు నదీతీఠమున శెగువగ 

రెండుఫర్థాంగుల దూరముననున్న కట్మాండూ 

టం మూడుమైళ దూరమున 

నున్న గుహ్మే ృశ్వరీ చేవ స్థానమును, సళుపతినాథ 

చేవస్థానమునహిందువ్రలపమజాద్ధులవనుగూవ 

నర్చనీయములై యున్నవి, గు హ్యెళ్వరీపశంస 

చేవీభాగవతమున కాననగుచున్న ది. (2-3౮) 

నేపాలము కింపురుషవర్భ మని యందురు. 

నెపిల్పు నగరము- ఇటలి చేశముచూ, 

నేబంతగొరిగించుకొమ్మంటినెత్తంతా 

గొరిగించుకొని వచ్చినట్టు--(నెబు = 
డబ్బు, లేక రాగినాణెము) అంధిలోకో క్తి కి, 

"నేమ్ ణే (Name day) — వాణిజ్య 

సంబంధపరి భాషయందు' సోకు కు a 

మునకు అతు. 

_న్రమిచక్రుడు- (నిచకండు చూ.) 

నేమినాథుండు --- జైన త్థకరులలో 
నొకడు. +(త్రీర్థకరులు చూ. WE 

ఈయన నీ శ్రీకృష్ణుని వీతృవ్య పులు య అనగా 

వసు టేస్టనసోదరు.న డగు పాయా 

ఆలా 

క య. తల్లి శివాచేమీ. శ 



నేరెడుచెటు 

పురము), పొడవు పది ధనుస్సులు, కృష్ణ వర్గము. 

ఆయువు వేయి సంవత్సరములు, గణధ రృంఖ్య 

౧౧ నిర్వాణస్థలము గిరినార్ పర్వతము, (పాలి ర 

టానా సంస్టానములోనిది. దీనిని శ త్రుంజగిరి 

యనియు నందురుఅంత రాళ కాలము ౮౨౭౫౦ 

వత్ళోరములు, (గిరినగరము చూడుడు. 

న్తరెడుబెట్టు_లా. Syzygium Ja- 
mbolanum;Engenia J ambolana.Sox స 

లే ambul; Black plum సం. జంబుః (సాధా 

రణమైన పండ్లు గల నేరేడు జంబుక$ (గులాబి 

జామి స స గులాబీనే నేరేడు దీనినే అల్లో 

నే డందురు. జంబూ రాజ 8 (పెద్దపండ్లు గల 

నేరేడు, జంబూహాయం (రాజనే నడు) దీని 

పండ్లు వాల పెద్దవి. బది చాల అరుదుగ 

నుండు జాలి, 

జంబూ రాజకి అనంబడు పెద్ద నే రేడుజాతిని 

జంబూనేశే డందురు. ఇది శేవ్షమగు జాతీ, 

చిన్న పండ్లజాతి అధమపుజాతిగ నెన్న యుడు 

చున్నది. అల్లోనేరే డనంబడు గలాబీనేశేడు 

నేశేడుమొక్క వ మొదలు నకును (Rose apple) 

గులా బీజామిమొక్క కొమ్మకను అంటుకట్టు 

దురు. దీవిని తప ప్సగా ల {nO తహ. 

చున్నారు, కాని నిజముగ నది గులాబీనేశే 

డనంబడ: దగినది, (జామిసంబంధి కాదు.) వ 

డు చెట్టుయొక్క- ముదిరినకట్జ తలుపులకు ద్వార 

బంధములకు వా సములకు, బల్రలకు,పనికివచ్చు 

కలపగ నున్నది. 

నేశెకుచెక్క, వేణు, వీటిరసము లేక కపా 

యము రసదోవము విజచు ననియు, గొంతు 
కలో పుండు నొప్పి మాన్సు ననియు, జిగటవిశే 

చనములు, ర క్షగ్ళవాణి, గవాణి సీట్లను గట్టు 
ననియు, సం నారును వెడలీంచి జ్వరమును 

గట్టు ననియు, పుండ్లను కడిగిన ముటికని వదల్చి 

మన్ను సలా చెవ్న(బడినది. 

1699 నేలగుమ్మడి చెట్టు 

నుండి సీరుతీసి యారసము లోనికిచ్చిన వాతము, 

చలవ, మేహాశాంతి చేయుననియు, నేరెడాకల 

సశపాయములు ర క్షగవాణి మొదలగు 

నన కా పండ్లు 

కదలుట నివారించి కుదుళ్ళను బిగించు ననియు, 

నేరెడాపల చూర్గముతో పండ్లు తోముచుండిన 

పండ చి డ చిగుళ్ళు గట్టేపడు కష. 'జెప్పంబడినది. 

'శేశెకుపండ్ర టై. పిమాద 

పటము న తల నెండుికలను, రాళ్ళను 
హరింప జేయును గాన తప్పక సంవత్సరమున 

కొకసారి యెనను నేచెడుపండను దినుచుండవల 

నందురు, వ ౯ 

పండ్రరసము _ మేహశాంతి, 

యొనర్సి అజీ రిని మాన్ని, ఆశలి నభిన్న లు 

ననియు, ప సారోగవ మును నివారించు. ననియు, 

గ్రహ హణిని | గట్టు ననియు. జెప్పంబడినది. నేరేడు. 

వత్తుల చూర్లము, ముదీడిగింజలవిషమును విజుచు. 

ననియు, పచ్చిగింజలు వీ హరోగమును 

రించు ననియు, అతిమూతి నడంచి లోన 

పంచదారపుట్టుట నాంవి రోగమును నిర్మూలించు 

SOE జెప్పంబడినది. 

నేరెకునకు శ్రో"ంఠి, మిరియాలు, ఉసిరికపప్స 

విలుగుకులు, ఇంక నేలచేశే డనంబడు దీనికిం 

జెందిన లాటిన్భాషయందు 

Premna herbacea యనియు, నంస్కృత 

మున భూజంబు అనియు. బేరులు కలవు, దీని వేలు, 

యొక్క రసకపొయములు కొఫమును, పైత్య 

మును, గళరోగమును నివారించి ప 

గల్లించు ననియు, నించుక నులి నః చేయు. 

ననియు. జెప్పంబడినది. 

న్రేలగువ్హడిచెట్టు-లా. Ipomaea, Digi- 
tata, Convolulus Paniculatus. సర 

భూకూప్నాండీ,ని దారీ, విదారీకందః. ఇిదిగుమ్మడి 

గ )హణులు, 

పైత్య శాంతి 

నివా" 

హీనవ్రజాతికి 

పాదుత్రో [ గలది గాకున్నను దాసి 



“నేలగురుగుడు చెట్టు 

చీరచే పరలౌడిన్తి గాన నిట వాాయంబడినడి. 

దీని దుంపయందు జిగురుంకును, దీని చూర్తము 

నిక్కా-క నడంచి, న. మంచికి మార్చి, 

నపుంసక తమును 'బావ్కీర క్రమును శుభ పిచి 

స్రీ బుతు సా, వమును కము ముగనిల్సి, వ 

మెండిపోవుటను గుదిర్చి, తయ, రక వెళ్ళుము, 

“వాతదోపషముల నడంచు ననియు, సీని దుంప 

చూర్షమును ఆవువెన్న పంచడాకలతో. గల్పి 

సేవించుచుండిన నతిత్వరితముగ నిందియపుప్టీ, 

"దేహపుష్టి, బలము నొసంగలటగల దనియు. 

చెప్పం బడినది, 

దీనికిం జెందినది పాలగుమ్మడిచెట్టు ఒకటి 

గలదు. అది పాలుగల నేలగుమ్మడీయేయం 

మరు, దిసిదుంప జ్వరములు, ఎండురోగము, 

వాతము, మేహముల నడంచి బల మిచ్చును. 

అతిమూ[తము నాథు నందురు. 

-న్రేలగురుగుడు చెట్టు-- దీనిని నేల 
పురుగుడు, పురుగుడుచె ట్రనియు వాడుట కలదు. 

లాం Heliotropum indicum. దీనింగూర్చి 

సరిగా తెలియ శాకున్నది. దీని యాకునందు 

ఉప్పముచేని వాతదోపషము, చర్చరోగము, 

కండ్ల తెప్పలపై లేచుపుండ్లు, ముఖముపై మొలచు 

"మొటిమలు దంతీపు చిగుళ్ళనొన్నీ నివారించు 

శ క్రిగల దనియు అకుపసరు గాని, ఎండాకుల 

కసాయముగాని లోని కితురనియు, పెకి పసరు 

"పూయుదు రనియు నందురు. 

అతస టచెట్టం-దీనింగార్చి యం 

తేగా తెలియదు. దీని వేజురసము వేడి చేసి 

వాతరోగము, సన్ని సాతదోపము, క్రీ లయొక్క- 

సూతిశకావాతము నివారించునని యందురు. 

న్రలవేము--లా. Swertia 0212202, 

ఆంగ్ల Chirata సం, కిరాతక, కిరాతకః ,కీరాతే 

చిక్ కః, భూనింబకి, Dp క 

1700 చేషనల్ ఇట్ 

లలో నొకటిగం జెప్పంబడినది. దీని సమూల 

కషాయము. తిదోవముల నడంచ్చి నమ_స్థ 
జ్యరముల నివారించి, గల్లించి, 

చర్శకోగములనివారించి, ఆమవాతపునొప్పులు, 

క్రివిరోగము, కుష్టరోగము, గండమ్మా 

గుల్మము దగ్గులు, దురదలు, నిస్త్రాణ, రక్ష 

కాస్క విణములు, విదాహాదోషము హరించి, 

వునరారోగ్య మొాయం౭గలదని చెప్పబడినది. 

"శేవి బల్సు (Navy Bills)— వాణి 

జ్య సంబంధ పరిభాషయందు ఓడఉద్యోగులు 

నౌకర్ల జీఠముల బాకీల కె యిచ్చు హుండీల 

స 

షనల్ డేట్ (National Debt)_ 

ఒక చేశ పభుతము ఆరాజ్యసంరతుణమున కత్య 

వసరముగు వెచ్చమునకు( గాని రాజ్యమందలి 

(పజల వ గాని ఉపయోగించుటకు 

ప్రభక్వముచేసిన అప్వునకు “నేషనల్ డెట్” 

en ఇది చేశమంతేకు నై న బుణము. 

అవి War loans మొదలగునవి. బట్టియు ణము 

లకు బిటీషుడీపమున Consols అనియు, 

(ఫొన్చు దేశమున Rentes అనియు పెర్టవాడు 

సకల 

చున్నారు, ఈబుణములు యు. Lo- 

ans అనియు, Permanent Loans అనియు 

నిరు తెజుంగులుగ నుండును. 

రాంగలపన్నులు వనూలుపఅచీ గాని, కొన్ని 

కర్పుల నిలిపీయు, తగ్గంచియు 'వేజువిధముల 

ద,న్యము పోగు చేనియు, తీర్చి వేయుట "కేర్చా 

టుతోం జేసిన అప్పు Temporary Loan 

అనంబర గెడిని, ఇనుప దారులు, పంట కాల్వలు, 

అనకిట్టులు మొదలగు నిర్మాణముల రెట్ట 

యప్వులు చేయుదురు. వ్ర కింకను Hits 

Debt అనుటయు గలదు. _ ఇంగ్లాండు దేశము 

నందు తొల్లింటి భూపతులు wi liam TIL 

“నేలవేము జ్యకాంతకములగు ౩ పంచతి క కము భూపకిదనుక Es బుణములను యూదుల 



'నెకజి హ్యగోత్యము 

నుండియు, (1018 [1008 నుండియు, స్వదేశ 
-విచేశమందలి ధనికులగు వ ర్రకులనుండియు, 

Antwerp, Amesterdam, Hamburg, 

‘London, Milan, Venice పురములందలి 

గొప్పగొప్ప ధనికులనుండియు తెప్పించి తీర్చి 

-వేయుచుండి రంట. 

రెండవపద్దతియగు PermManant Loans 

ఎప్పుడును తీర్చక వడ్డీగాని లాభముగాని వేట 
నిచ్చుచుండు సన్ చేయంబడిన అప్పులు, 

ఇట్టివి, బ్యాంకులు మొదలగునవి దరీమిలా కౌల 

మున నాగరికపపంచమున Credit Sys- 

tem ను చకా Development నడిచిన 

కదప పెద్ద మొ శ్థముల Permanent Lo- 

205 నడుప మొదలిడినవి, బ్రేకు అఫ్ వం 

గ్లాండు ఇటుల నేర్చామైన సంస్థయ.(బేం కాఫ్ 

“ఇంగ్లాండు చూ 

నైకజిహ్వగో త్రము-- (జమదగ్ని వత్స 
“ఉపగణము చూ 

నెకరిసి గో త్రము--౪యాస్యడప గణము 
Conn © క్ 

చసేణగణము చూ, 

నెకషిగో తన--:జాతధ్య ఉపగణముచూ 
నో 

గీ న gi 
నెకరిగోతవు--(జముదగ్నీవక్స ఉపగ 
l= a Ny) 

_ నెకాయనిగో ప (కథ లేక కథ్య 
గణము చూడుడు. 

నైగలగోూత్రము- (వసిష్ట గణము చూ, 
నెగీరియా శ లేక బ్రిటిషు అస్సర్గినియా 

దేశము ఆఫీ సకాఖండమున ఆఫీ)కాపక్సిను 

భాగమున అప్ప 9నియా' చేశముసం దున్న 

'బిటీషువారి దేశము, ఇది పరిపాలనకు ఉత్తర 

నైగీరియా యనియు, దటీణనైగీరయా యని 

త నుత ములై , రెండును గలిసి , బిటీషు 

i 

1/01 నై ప్రుట్సు గనులు 

అప్పర్షినియా యనంబడుచున్న ది, ఇవి గాక ఇం 

దింకను ఇతరమైన చిల్ల రస్థల ములును గలవు. 

వైశాల్యము ౫౦౦౦౦౦ చతురపు మైళ్లు కెలవం 

దురు. ఇవి ఒక “హాకమిషనరుచే. పరిపాలింహం 
బడుచున్న వి. విస్తారము విదేశవ_ర్థకము గలదు. 

నిగేర్ నది బెన్యూ నదిలో సంగమించు కావున 

గల లోకజాప్రరము ఏకోన. ౧? 

బెన్యూ స యున్నది, 

నైగీస్ట సేటం-- ఇది ఫెడరేబడ్ మేస్తే 
ట్సులో . వొకటి. (మలెయా దేశము చూ 

నెజాముప్రభువు--(నిజాము లేక నైజా 

ముప భునుగారు చూ 

సేటు టెంప్లర్సు (Knighis Tem- 

plats). ఇది మధ్యకాలమున మిలిటరీఆర్ల 

రుగా నిర్శింపంబడినది, జరూస లము నగరమున 

యాత్రోకులరకు ణక కె, ౧౧౧౮లో నేర్చ్పడీ 

౧౩౧౨ లో పోపుగారి అధికారమున రద్దు 

పటుపంబడినది. 

నైటుహండ్లు( night ho0d)-బిటీవు 

సామా జ్యము న B&7016t నకు తరువాతిగారవ 

బిరుదము. ఇందు రెండునిధములు కలవు,బిరుద 

మందిననారివేరునకు ముందు ర? చేర్ప్చుదురు* 

౧ Knights Bacholor ఇది తక్కు_వబీరుదు. 

కాని చాలపూర్వపుదై యున్నది. ౨ Knight 

of the various orders ఆ అర్ద రులు పది 

కలను. ౧* darier, >. Thistle, 3. Ste 

Patrick, ఈ Bath, Xe St. Macheal, 

Le St. George, 2. Star of India, se 

Indian Empire, ౯. Royal Victori— 

an, ౧౦ British Empire. ఇది చక్ళవ ల్స్ 

గారి Knight అని యందురు, 

నైబ్రట్సు (Nitrates) గనులు — 

ఇృకా(లమున (గాలి యందల్ఫీ నెటోజను: 



నె తధాత్నీ గోత్రము 

నుండి చేయుచున్నారు, ఇవి పొలములలో నెరువు 

వేయుటయందును, Explosive సనులయం 

దును నుపయోగించుచున్న వి. ౯ 

కాని ఛిలీబేశము, పెరూ దేశముల సమ్ముద 

తీరములందు నె పట్బుగనులుకలవు, ఇవివపా టి 

చిన్న వర్థిపు జల్లున కైనను 

తము దసలే నర్థములు పడవ్ర గాన నట 

నిగనులు నిలిచి చియున్న వందురు. అప బెళమున 

౨౫౦ మైళ్ళ పొడవునను, క మైళ్ళ 

వెడల్పు నను సీఖనిజము కలద6ట, అట మజీయీ 

పంటలును గావంట, 

నైతధాక్షి గోత్రము -- (రధితర ఉప 
గణము చూ 

నైతుంద్యగో త్రవ ము (విమ్ణువృద్ధ ఉస 
గణము చూ, ం) 

నైదర్ రైమ్ నార్ రీజన్ (Neither 
Rhyme nor Reason)- Sir Thomas 

More మంతోకడ కని తానువా'॥ సృష్ట మైక్ 

Poem తెచ్చి యభిపాాయ మర్ధిరచె చంటి; 

అఆమంతి జానిఫ VE We వాసి తేన 

కిచ్చినచో బాగుగ గ హీంపంగల్లుదు ననెన(ట. 

అఆశపి యట్లొనర్చ మంతి ,పుంగవుండు “(మునుపు 

Rhyme లేదు, ఇప్పుడు Reason లేదు” అసె 

నంట, పిదప సీఈ కిని Spencer వండీతు(డు 

వాడియున్నా (డు, 

వైధ్రాక్షిగూత్రము- గర్లఉపగణము చూ, 

నైధృవగూత్రము-- నిధృవగణముచూ. 
నెన్ టైలర్సు మెక్ ఎ మేన్ Nine 

Tailors make a man) : క వె, 

౧౭౪౨ వ నంవతరమున నొక గాప కుట్టు 

పనినాని దుకాణముకడ. కొక దీనుం డగు తలి 

9 లేని బీదచాలుం డేతె తెంచి. యడుగు 
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సరంగివోవును, 

నమిశార ణము" స్ట . 

కుట్టుపనివాండు) వానిని గనికరించి తొమ్మిది. 

పిల్రింగు లొసంగ రట నా! డాద్యవ్యము. 

ఇట్టి పండ్లు కొని యిండ్ల వెంబడి తిరిగి, స 

జు ఫొంత్ర పష. గొని యాచించుట 

మాని అసపే వ్ఫ తిజీవనము సల్పుచు ద వ్య 
ఇల తానై 

మూగర్టించ్చి కొంతవడికి ధనికులడై కృతజ్ఞతతో 
సెఆ కీని తనచిహ్న ముగ అనక ర కామన 

రడ నట 

నైమిశ గూత్రము 
మాడుండుః - 

నైమిశారణ్య నదిని నిప్పుడునిమ్నార్ 
(sn 

అనుచున్నారు 3ంయు కరాష్ట్రములలో ని సతా 

వారిత ఉపగణము. 

పూర్ నుండి ౨౦ మైళ్ళదూరము. అ నగ 

రమునుండి వాయవ్యదిళ గా ర౫ మైళ్గు.గోమలతీ 

నదీ పాంతభూమి, ఈ పవితాంరణ్యమున తొల్లి 

అటువదివేల మహ ల వసించిరంట, పురాణ 

గాధ లనేశకము లిటనే శె శెనశకాదులక సూతుం 

డుప చేశించెనంట, ఇందు గోమతీ నదీతీరమున 

నాగపుర మను పట్టణ ముండిన దంట. దీని 

ప్యశంసలు సలుతాన్సలం గలవు. రామాయ 

ణము, ఆ _త్రరకాండము ౯౧ అధ్యాయమున 

పఠశంసింపం బడినది. (అరణ్యములు చూ), 

తొలింటికాలమున ౧ మరీచి ౨ అతి, 

అ భృగువు, త్రీ వళీష్టుండ , ప్ల స! కువ 

a ns కలసి అర్హ త్రేప వస్థానమునై 

ిహ్మ నర్గింప, మనోమయచకంమును స సృజించి 

దానిని ధొరలించి “దీని వెంటనంటి జను(డు, 

అది మెచట(బడునో ఆతాన్ర మాప త్సస్థ్రా 

మనియ నట. అడి చనిచని యొక అరణ్యమున 

. “నేని? (చక్రమును జుట్టియుండిన ఇనుపకట్టు 

లేశ కమి 2) ఊడి నేలంబడెనంట, గాన దానికి: 

నె మిశ్ర వే రయ్యెనంట, రచి మహావుణ్య 

షేకను. సంయు ఏ కీరాస్ట ములలా సీతాపూర్. 

ఏద. కడ ఢా I R. వబ కణకం్రు నున్న ద 



నై మిష్య గోత్రము 

_ నైమిష్యగెరాత్రము (జమదగి వళ్ళ 
డఉపగణము చూ 

నైయాయికశాస్త్రమతము 
పాదమశము చూ.) 

నైరధిగూత్రము- | మ 
సేణగణము చూ, .) 

నెలునదియందలి ఫడ్ ఆటంకము. 
'ఆఫీకాఖండమందలి ఈజిస్ట దేశము లోని నైలు 

నదియందు |పాఠంభ భాగముల, 

.ఖార్టూమ్ (పాంతేముల నది కడ్డముగ సజ్ అనం 

“బైకు మ నల్తుచుండును. సలవలతో 

“సహో వృషము లందు శేలుచుండ నందుకా 

పొొంతముల. విస్తారముగ నీటియందు తేలు 

యుడు నాచు, మొక్కలు, తీగెలు మొదలగున 

వన్నియు జుట్టిఫొనిి నదియం దిద్దరియద్దరులకు 

రహదారీ పడవలు మొదలగు వాటిని జొర 

సీయక రాకపోకల కాటంకము గల్తించుచుండే 

డిని సడ్ అనిన ఆటంక నునియే. ఆయరబ్బీ 

“పదమున శరము, ఇటీవల ఖార్జూము పురమున 

ఏటిని దరికీశ్సు యంతపరికరముల నమర్చి 

-దరికీడ్చి మెండించెదరు. దాని నొక కయంత సా 

హాయ్యము న(జూర్హ ముగ జేసి బ్రటుశలుగనొక్కి- 

ల ఇవీ నైలునదియందునడుచు 

పొగయోడలకు చక్కని ఫ్యూయల్ గా నుప 

'యోగింపనగుచున్నవి. దీనిని గాల్చి స్ర్రమరు 

హారిక మ సడుపుట పరిపాటి యమైయున్నది. 

నైలునది (తొల్లింటి? ఎరు నిలొనది)- 
“అ, ఫిశాఖండమునందలి నది? విక్టోరియాసరస్సున 

sy కియోగానదిగుండా నడిచి ఆల్బర్హు 

రస్సు పిక్కగం జని, బహార్ ఎల్ జజెల్ను 

[| Nile) కలిసికొని, (ఖాష్టమ్కడ 

'బహా శెల్అజారకనది. (భూ నైలు) బహారెల్ 

జబెల్తో చేరికొనును.) నడుచును. ఖాహ్హామ్ 

(అత 

అన6గా 
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నుండి సముద )ముకడకు చానిపొడవు. ౧౭౫౦ 

మైళ్ళు. వికోరియా న్యాజాకడ జన్ననము! 

నుండి స సముదముకడకు నదిపొడను. ౩6౭౦ మె 

ళ్ళని చెప్పబడినది, 

ఈజిస్ట్రచేశమును నైలునదియే యింతఫల 

నంలేముగం చేయుచున్న ది. దారిపొడవ్రనను 

పొలముల  కుపయోగించుచ్చు కెరోనగరము 

పక్కంబడీ చని చీలి రొజెల్లాడా మయెట్టాల 

సమోపమున మధ్య ధరాస ముదినం జేకానును. 

భాసూముకడను, రోజెట్టా డామియెట్టాలకడను 

ఆనకట్టలు కలవు స కాల్వలు కలవ్రు 

సెన్నూరుకడ నొక యానకట్ట కలదు. 
నెవాశిలేషు గుణదోష విచారణా 

స్వాత్-9ది సంస్కృత భామయందలిలోకో క్రి. 

ఆశితులయందలి గుణదోషములను పాటించు 

చుంకుట (వాంలగా పరిశీలింపంబడుట్ర జరుగు 

చుండదు. ఏలయన నాశితులయందు సర్వసా 

భఛారణముగా నభిమాన ముంకుట సహజము. 
అది బలపడుటవేత( బరిశీలనకు౬ దాఏయదని 

భావము. 

నైషకిగూత్రము--- "ere 
చూడుడు. 

నైసర్లికాహారము-శరీరపోషణమునక 

గాను భోజించునది యాహోర మనంబకును. 

బది టన్నించిన జాదిగ పాారంభమై ఆమరణాంత 

ముండెడిది. చక్క_ంగం బపకీలించిన తల్లి పాలతో 

నారంభమైన యాహోరము కొంత ముదిరిన వెనుక 

మాప్పలం జెంద మొదలిడును. చెట్లప "బాధ 

లేపండ గైకొనం. దగిన సండ్లు శాయల్తు, 

గింజలు, శొన్నిదుంపలు మొదలగునవి నైసర్గిక 

ముగ సృష్ట్రియందు మానవుల శేర్చకుపంబడిన 
నై సర్షిశాహారము. లని ఎల్పరక దోంపకపోదు. 

ఇదియె భరత దేశమున నాదికాలవు మహార్ధల 

వానుకేయం దుండినట్టు తెలా సిడిని. తకిన 



నొప్పీ 

వన్ని యు తరువాత నేర్చడినట్లును, తత 

మాంసము మొదలగునవి నై సర్షికొ హారములు 

కావనియు చక్కలంబరిశీలించిన నో 

పాగ్లేశపు నాగరికత టు. 

వండిన (2166) యన్నము లై నన, పాశ్చాత్య 

దేశపు నాగరికత గోధుమరొట్టి (1021, 

Bread) సై సెనను ఆధారపడినదిగా ఆంగ్గమున 

నొక క్రి కలదు, ధాన్యపుపంట యథాస్థితినే 

యుండి  వకిబియ్యమున శేయిబ్బందియు( గల్లుట 

లేదు, గాని పాశ్చాత్యుల గోధుమరొ ల ee 

కకు వలయుస్టితి చాలక, రొ కైలధర పెరింిపోవు 
చున్న దని వాడుకలు ప్రబలి యున్నవి. దీనిని 

తీనువారు తెల్లవా రనంబడుచుందురు. వారు 

వరిబియ్యవుటన్న మునందుకన్న గోధుమరొ శై 

లం దధికబల మను పదా మటు, పోోటను 

"మొదలగునవి కలవనియు, అందునను వెట్ బెడ్ 

నందుశన్న (బెక్ బెడ్ అధికజీర్ణశ కి గల్లించి 

తానే గాక పాలు మొదలగు ససపతా ను 

లంగూడ జీర్ణ మొనర్చు శ్చ క్రిగలది అనియు నను 

చున్నారు, బెక బెడ్డునం దిట్టి మహాశక్తి 

గల్గుటపం గారణము, అందు కలిసెడి గోధును 

ఉముక (Wheat Bran) అందురు. అందు 

రంగు గల్లంచు పదారముగూడ నుంట, తెల్హరం 

గును బౌగనురంగగా మాజం జేయునంట. ఈ 

ఊక తినుటయం చేయే మాహాత్మ్యము లింక 

బయల్పడేనున్న వో వింతే యయ్యాడిని. అందు 

(పోటిన్ (Protein) అధికముగ గలదంట, 

ఈ పాశ్చాత్య నాగరికతకు పునాది యనం 
బడిన Loaf, Bread రకములందు తె తెల్లర్' మై 

యందు చెమ్మ 'యయధిక మనియు, బౌ "కరాళ 

Dry గా నుండుటయే దాని యాధిక్యమునకుం 

గారణ. మనియు పరిశీలనలు కామః | 

గాన దీనివివర ణము నెజుంగ నవస రము గలుగు 

చుంటలేదు. . య. 

బిస్కట్లు మటియు మంచివంట. 

- నొప్పి--దీంభార్చి సరిగా వివరించుటకు 
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వలనుపడదు. ఆలోపతీ నై ద్యవిధానమున దీనికి 
Pain అని పేరుకాని దీనింగూర్చి సరిగా తెలి 

యుట లేదు, ఆయుర్వేద వె ద్యవిధానమున 

నొప్పి శాల యనంబడి అ నేశవిధములుగం 

జెప్పంబడినది. కాని యిది శరీరావయవధ్యర్మ 

మున నేల కల్లునో వివరింపంబడ లేదు. శరీరము" 

నందు గల నాళములలో కొన్ని చర్మమునకుం 

దగులు పేగులకు ఛైతన్యనాళము లనిరి*(ఏ6n-' 

sitive nerves) అట్టినాళ ములకు ఇంచుక 

యుద్ద్భతేముగాని ఒ త్తిడిగాని కల్లిన నవి వన్య 

నాళములు గాన లఘువగ నగుతటి' 

సుఖముగను, బలువ్రగస౦భవించుతటి 

కన్టముగను, చైతన్యమును పేరేవించెడిని.. 

కష్టముగ నుండుతజి గల్లిన బాధకు నొప్పి యని 

చేరు. ఏకారణముచేత నైనను చైతన్యమును 

చేశేవింపం జాలకుండిన నట్టి వొధ తెలీయకపో 

వచ్చును. అట్టస్థితియందు చర్మము మొద్దు బౌటీన 

దని తలంచుచుందురు. నొప్పులందు తలనొ 

ప్పియు, కడుపునొప్పియు మొదలగునవి ముఖ్య 

ములు. నడుమునొప్పి, కీళ్ళనొప్పులు మొదలగు 
కొన్ని వాతదోషము లోపల శే పుండగుట 

ముద లగుకారణములుగ నొప్పిగ నగును, గాన 

ము లేంతస్థితియం దనంగా తక్కు-వయగు ధ్వను 

౮ా 

లయందు చెన్సలకు శావ్యమై, సుఖకరముగ 

నుండియు, కొంత హద్దు నతిక్వమించి అధికధ్య 

నియందు వెప్పలప. గష్టమె నొప్పీ గల్లించడిని, 

కొన్ని దృశ్యములు సెతేము భయంకరము లగు 

ప్తన హృదయమునకు అహితేములగుట న్ప్పీ 

గల్లించునవిగనే యగును. ఇట్టి పరిస్థితులందు 
నొప్పిగల్లించు మార్చులు, లోన 5 నేమి సంభవిం- 

చునో సరిగా తెలియదు. కాని నొప్పి నెల్లరు. 

సర్వసాథారణముగ ననుభవించియే యుందురు 



నొవాఖోలీజిలా 

శరీరమందలి నరములు మంచి యవస్థయం 

దుండ్కి ఎంత యొ గ్రిడిని పనిని గల్లియుండవల 

యునో అంతగనే యుండిన తప్ప ఎక్కువ 

యొ క్రిడి గాని ఎక్కువ పనిగాని కల్లి చేయ 

వళ్ళసివచ్చుతజి మనచర్శమునకుంగల చైతన్యము 

నకు విపరీతదశ సంభవించును. దానిని నొప్పి 

యందురు. ఇది చాధాళ్ళరమై యుండు నవస 

నరములకు హానియే సంభవించుతజి చర్మము 

నకు చైతన్య మె కలుగదు. నరములను శేపుట 

వలన జాధ కల్లునని చెప్పబడినది. కురుపును 

రేపిన బాధ కల్లుటకును ఇదియే కారణము, 

సంగీత మైనను ఎంతే రుచికరముగ పాడినను 

కొంత ధ్వని చెవుల కనుకూలమై రుచికరముగ 

నుండును. ధ్వని యధిక మగునేని అది కాం 

దియమందలి నరములకు పని నధికముగ. 

గల్లించి ఒ త్తిడి యధిశమై కర్షక తోర మై నొప్పి 

గల్లించును ఇట్టి నొప్పి శరీరమంద లియింది'య 

ములలో బేనికెనను కలుగవచ్చును. అనంగా 

మితిమోొటి ఒ తడ గల్లుట నొప్పి యని మనము 

తలంతుము. 

నొవాఖోలీ జిల్లా--మెగ్నా నదీముఖ ద్వా 
రముననున్న బురద నేలలజిల్లా, పరద దీపము 

మటీకొన్ని యితర ద్వీపములు సంతాన 

నొవాఖోేలీపురము ప్రధానస్థానము. (బంగాళా 

చేశము చూ. 

నాక్ (Novation)— వాణిజ్య సం 

బంధ పరిభాపా పదము. ఒకడు తీర్పవలసిన 

అప్పును ఇంకొళండు తాను తీర్చెదనని సిద్ధపడి 

నచో అందునకు అస్పుతీసికొన్న వారు, ఇచ్చిన 

వారు తాను తీన్చెదనని సిద్ధపడినవారు 

ముగ్గరు అనుమతింపవలయును, ఆ యనునుతుల 

కిపేరు వ ర్తించెడీని 
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నోఖల్వంధాః సహాస్రమపి పాంథాః 
పంథానం విదంతీతి న్యాయము -- 
మార్షమున నడుచు వేయిమంది గుడ్డివా రంద 

తేకీభవించినను, తా సతు. సరియగు. 

బాట శనుంగొనయజూలరని యరము, అసమర్థుల 

ఫ్యయత్న మెంతయున్నను నిరర్థక మునిభానము. 

నట పుక్కిలించినతణి నీటంగల్లు 
గడబిడధ్వని (Gurgling noise)—నోటి: 

యందు నీటిం బోసికొని పుక్కి-లించుతేణీ గడబిడ 

ధ్వని దాని కాంగ్గమున Curg- 

ling noise అనెదరు. గాలికి ఒ లిడ బాధ కేల 

దని ఎల శెజింగీన బే, నోట నీటిం బుక్కీ-లించు. 
తేట, అందున్న గాలి కొ తడి గల్లించుచుండును. 

ఇంక నీటిచే నింపంబడిన యొకసీసాను (మూతి 

సన్నము గలది) వంచితిమేని సీర ఒలిక్ 

కొలది లోన కాళీస్టల మేర్చడు చుండుటయు, 
బయటనుండిన వాయువు లోనికిం బొచ్చుకొొని 

పోయి యాశకాళీస్థలమునకుం జేరుకొన మొదలి 

డుటయు సంభనించెడిని®, గళాసువంటి మూతి 

వెడల్పుగల పాతినుండియెన నిట్టిధనికారణము 

కలుగకండును, మూళిసన్న ఫు సీసాలయం దిట్టి 

పరిస్థితు లుండును. లోనిసీరు భూమియొక్క. ఆక 

రణశ క్రి (Gravitation pull) వలన వెలు 

పలికిం దప్పీంచుకొనునదిగ జాబుటయు, గాలి 

లోనికి బలాత్కాారముగ తసి ఫొనిబోవం 

దొజబకుటయు, పీసాయం దొకయుద్దము వలె 

రావిడి యొ ల్రీడిగ్యనె యుండొంటితో నొటిసీ, 

ఫొనుటయందు. కలంతతరంగము  (D|5tr- 
bance wave) పౌరంభమై గాలియందు. 

కదలును విన(బడును. దానినే పుక్కిలింతధ్యని 

యందుము. ఇది నీటంగల్లినది కాదు; గాలియె 
కారణముగా. గల్లినదిః 

నోటరీస్ (Notaries) whan 

పరిభాషరుం . దవసరము లగు.. పత్రములను, 



నోటీకదలిక చూచి మాటలు... 

దస్తా'వేజులను ధు"వపజుప నక రము నందిన 

వాండు 

నోటికదలిక చ చూచి మాటలు గ్రహిం 
చు విధానము (Lip Reading) ఈ 
విధా నమెల్ల భాషలందు వాసిశౌొన(దగియున్న ది, 

అంగ్గమున Speach, reading అనియెదరు. 
మూగ చెముడు గలవారు నోటికదలిక చూచి 
అనినమాటలు గహొంచుట కిది సాధనముగ 

నుండును, 

ఇందు పెదవులు. నాలుకల కదలికయు, 
ముఖవైెఖరులు, (స్టేత హాసిత విహసితాదులు 

వందు ప్రధానముై ధ్యనులనలె భావములం 
చెలుపును. _ ఏటిమూలముననే 'బధిరులతో 
ప్కసంగింప ఏల య్యెడిని, తొలుత నొ శేధ్యనిగల 

(రభాషయందలి) ఏకాకురములను గు ర్రింప 
నేర్పి, విదప శెండు, కిదస మూడు ధ్యనులు 
గల పలుకులను గ హింప నేర్చుదురు. సమ్మట 

కలిపి యుచ్చరింపందగిన యుమ్మడి సపల్కుులు 

గుర్తింప జేయ, బియల్నింతురు. కృవుముగ 

వాళ్యములంగూడ గు ర్పింపంజెయం గల్లుదురని 

పిందుము, 

Mulb-walle విధాన మనంబరలం సవా 
నము తొలుత జర్మను దెళపు బెర్హిన్న గరమున 
శల్లినదని విందుము. ఇటీవల అమెరికాయందు 
వ్యాపించినది, 

నోటి శరింవులకు నొసలు అనుకూ 
లించాలి-- (నొసలన నుదుటివాాత యని 
భావము), అంధలోకో కి రి. 

నోటీన్ ఆఫ్ డిజౌనర్ (0109 01 
Dishonour)—2¥ హుండీసొమ్ము చెల్లింపక 
మ స హుండీ చేశగలఅ సామి, 
హుండీయిచ్చిన ఆసామిాకి (అది నిరాకరింపం 
బడిన స 'యిచసన, “తెలుపుడు పతము. 
నహుండి. een ఆయనకు చూవియు ) సొమ్ము. 
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చెల్లింపక నిరాకరించెనేని, నిరాకరించినట్లు ఒక 

Noss వలన దానిపె Endorse చేయించు 

టకు Noting a Bill అనిపేరు, 

నోడ్సు Dares సూ 

ర్యునకు భూమికి నడుము చందుండును, చం్మదు 

నకు సూర్యునకు నడుమ భూమియు, నడుచుట 
సంభవించిన యవస్లక్టు. బేరు. ఆ Pint నకు 

నోడ్సుఅని పాశ్చాత్యులు చేరిడిరి. అమావాస్య 

దినమున సూర్యు (డును, పౌర్గ మి దినమున 

చందుండును నోడ ఎ పరిసరముల నేగుచుండుట 

జరగుచుంనును. నోడ్పుగుండా నడుచుట సంభ 
వంచు నేని గంహణము గల్గును, (గ)హణ 

ములు చూడుండుం) 

వది Ascending Node అనియు, 6- 

cending Node అనియు దవిధము, 

నోబెల్ ౩ hes (Nobel Prizes)-. 

ఏరోపాఖండమున సడన్ దేశపు ముఖ్య నగర 

మగు స్టాక్లౌమ నగరమున 39. చె. 1838 సం 

వత్సరమున జన్నించి రనాయనశా న్ర్రజ్ఞు (డై 

గొప్ప పరిశీలకుండని చేరందిన అల ఫెడ్ 
బెర్నార్టు నోబెల్ గొప్పధనికుండు, ఈయనకు 

నిరువది లత.లపౌనుల యా సి కలదని చెప్పం 

బడినది, దానినుండి వచ్చు రాయబడివడ్డినుండి 

రమారమి ఎనిమిది వేలపొనుల విలువగల బహు 

మానముల _నెదింటి నేర్చజచ్చి ఎపేట నిచ్చు 
చుండునట్టు ఉథేశ్య పతం మును (will) ~ = 
క్రిం వ; 1896 సం|॥రము మరణించెను, అందు 

ఒకొొ)_కటి ఎన్ని చెసివేలపౌనులవిలువగల బహు 

మానములు. ఒకటి ఫిజికల్ సయన్ను (Physi- 

cal Science) నందుననుు ఒకటి శెమిస్టి) 

(Chemistry) యందునన్కు ఒకటి మెడికల్ 

(Medical Science) నందునను 
ఎక్కువ పరిలీలనచేసి వేని. _యొకగొప్పు 
విశేషమును శనిపెట్టినవారికి "బహుమరీగా 



నిచ్చుట 'కేర్పజ వెను, ఇంకను నొకబహుమాన 
.మంతే విలువగలది విధిలకుణయు క్ర మనివించు 

కొనందగిస పాండిత్య విద్యావి శేషరచన యగు 

గృంథము రచించినవారికిని (Remarkable 

litterary work of an idealistic ten- 

dency) ఇచ్చుచుండ నేర్చజచెను ఈ నాల్లు 

బహుమానములు స్వీడన్ చేశ మేలు భూపాలు( 

డెర్పజచిన యొకసంభఘమువా రిచ్చుటకు చేర్చ 
బుపంబడినది, 

ఇంక నెదవబహుమాన మెనిమిదివేల పోను 

లున్కు సర్వేశ జనసాభాళృత్వ్య ధర్మమును 

వ్యాపింపం చేయ సర భన యొనర్చినవారికి 

(For జ person rendering the 

0 ithe 

of international Brother-hood in 

greatest service cause 

reduction of standing armies and 

Furtherence of Peace congress.) 

ఈయ (బడ నేర్చజచేను. ఇది చేశము సెన్యములు 

తగ్గించుకొనియుద్ద బాధలు లేకుండపని చేయుట కె 

యు దేశింపయబ డెను, ఈ బహుమానమును పార్థ 

మెంటు నిర్ణయించి యిచ్చుట కేర్పాటు, లోక 

మం చెన్నరెనను ఈ బహుమానముల నంద 

నరులు. 

శమినల్ ఎక్ఫె ఇకో (Nominal 

Exchangeవాణిజ్య సంబంధపరిభాపాపదము 

ఒకానొక కాలమందలి అవసరమువలన. గల్లీన 

తా త్యా-_లికపు డబ్బుఓ త్తిడివల్ల గల్లిన ధర గూక 

చేశమునందలి ధన ధాన్యములస్థితినుండి గల్లిన 

ధరవరలు Exchange rate. 

వోమినలిజమ్ (Nominalism)— 

దీనిని S6olastic philosophy అనియు 

నందురు, ఇది Realism ప మునకు వ్యతి 

రేకమగు నెదురు వాం 

ఇందు 11601716021నపమా తము నిజమగు 

1707 నోరు-ద౦వము 

నుస్కి. కలదు, కాని General-Species 
నకు రెండింటికి నిజమగు నున్కి లేదనియు, అవి 

ధ్యనులుగను, మాటలుగను మాత మే యుండు 

ననియు, అవి వేటుచేయం బడిన పర్యా నము 
వలన! గల్లిన వనియు( జెప్పంబడిన సిదాంతేము, 

నమోగ్రాఫీ (Nomography)— శాస్త్ర 

(గ్రంథములు (Laws) వాయునపుడు విషయ 

విభాగ కమము ననుసరించి వాయువిధానము 

నోమోలోజీ (Nomology)— నోమో 

గాఫీ చూడుడు. 

వోర్రప్ం గాన చూ. 

నోర్కకాఖ క్ష త్రియులు-(మతియ 
కులము చూడుండు 

నోరా వీథ్యనకు దెేకే!-- (నోట 
తూలుమాటలు వచ్చిన పీ(ప్రునకు దెబ్బలు. 

తగులు నని భావము.) ఆం ధలోకో క్ర 

నూ రుంటె తల కాస్తుంది- (అంధ 
wr 

నోరూదంవవులామన నోటియం దగ 
పడని పెక్కు సన్న పురంధ్యములు క లవుం ఏట్ల 

గుండా అవసర మగుతజీ నోటిలోని ద“వము 

సోవించుచునె యుండును. మనము భుజించు 

ప్యతిప పదారమును నోటియందు దంతములతో 

నమల6బడ్ మి ౧౦గండుటకును వీదప సుళ్గువ్రుగ 

జేర్తముగుటకును సిదపటుప(బడును. ఈలెండింటి. . 

కిని నోటియందు దనము సిద్ధముగా నుండుట 

(52lv2) అవసరము. అట్లు దనము నోట. 

మ నుంచుకొనుసరికి ష్ యుం: 

డుటకు మార్త మారంధిములగుండా ద౦వము 

నోటిలోనికి వరకు. 

రుచికరములగు స మన 

స్పునకు పూశ్యానుభవమువలన చెటుక గల్లియే 

యుంట్క వాట్లంగూర్చి తలంచునపుడు a 



నోరుమంచిచై. శే ఊపమంచి చే 

వినునపుడు గాని, నోట ప దార ముంచుకొనంబోవు 

నంతేటి పనియే జరిగి మనస్సుయొక్క (పోత్సా 
హమున రంధములగుండా నోటిలోనికి (ద్రవము 

'పనహించును, నో రూరుచున్న దని అనుకొం 

దుము, ఈద వము తజచు మాటిమాటికి నోటి 

లోనికి పవహీం దుచుంకుకతన తజిచు గుటకలు 

వేసి (మింగవలసి వచ్చుచుంటః గలుగుచున్న ది. 

జీర్ణశక్తి బొత్తిగా చెడిపోయినరోగికి నోట 

ద్రవము చక్కగా స సివింపదు, 

“నూరుమంచిదైకే ఊరుమంచిదే-- 
(ఆంధ Cత్రగేర్టోే కై, శ్రీ) 

నవాస్ ఆరు (Noahs కట) పడవ 
మహమ్మదీయుల ఖురానునందు, సన్రల 

బైబిలు పూర్వనిబంధ నగ )ంథము నందు సఖా 

మహాత్ముడు వ నగ జెస్పంబడినవాండు, 

ఈయ నకాలమున ప్రజలు పొప్పులె రంట, 

వారిని నశింపంబేయ సర మెళ్వరుండగు యహ్యా 

తలుచ్చిజల పళయమువలనవారినంతే మొందింప 

సంకల్పీంచెనంట, తనభక్తుండగు నోవామహో 

తుని, ఆతనిసత్కు-టుంబమును, కొన్ని జాతుల 

మృగపమ్యాదులను _సంకల్సిత జలపిళయము 

నుండి ర&ీంప నెంచి, యాయహ్య్వా బెవ్చండు 

నోవామహాత్నునషం బృత్య త్వతుమె “భక్తుడా! 

గోప్ప రనంబడుజూతి కబ్దతోో (ఇది బహుశః 

Cedar గాని, Cypress గాని శానోపు నని 

తే (తే లర్లము చెప్పిరి, క్ట తిర్వాతివ్యాఖ్యాలి వు రి) నొక 

Flat bottomed boat ను నిర్మింప ముద 

లిడుము, దానిలోపలను, వెలుపలను పూత 
'పూయవలయును, అది స 

వెలుంగు రా మార్షములు, ఒకద్యారము గల్లి 

300౦0 మూరలుపొడవు, ౫౦ మూరలు వెడలుప, 

5౦ మూరలు ఎత్తు గల్లియుండ వలయు? నని 

విధించెనంట.. దాని వ డశే రచింప “నీవును 

సీమువ్వురు స సుతే టను కోడండు మొదలగు 

708 నా .నానీక్ట న్యాయము 

వారు రకమునకు రెండేసిచొప్పున మృగసమ్మ్యూ 

దులు (ఒకటి మగది, ఒశటి ఆడుది) అందు 

ప వేశింపులోడన వా రట్టు చేయ జలము లర 

వించి లోకమును ముంచివేయ నాశనము సంభ 

వించెనంట. వీరు మ్మాతము రశ్నీంపం బడిరంట. 

అంత కొన్నిదినముల కాజలము లింక్కి భూమీ 

బయల్బడ, -ఈఆర్కుపడవ ఇప్పటి ఎన్హారమ్ 

పురము దరిని అరా రాత్సర్యతశిఖరమున లేలుచు 
నిలదయుండే నంట, 

చే) స్తవులం దీ నోవాఆర్కు సము 

నవెల్సు-- (నవలలు చూ, 

నౌటికల్ ఆల్మానక్ (Nautical 

Almana€)-క్షది సముద్రమున నోడలునడుపు 

నావికులకు. చెలియందగిన సంగతుల నేశేట 

సంచాంగములనలె పోశటింపండునది, ద్రిందు 

సోలారుసిస్టము, |గహముల (గోళముల) అను 

వనములు, చలింపని నతు త్రముల (గోళముల ) 

ఎః రాగల (భవి) విశేషములు 

“మొదలగు విషయములు చేరి పృకటించుచుం 

దురు. ఇట్టివి బీటివు ష్ షుప్య్రభుత్యము, అమెరికా 

సంయు క్టరాష్ట్రపభుత్వము మొదలగు గొప్ప 

పోభుత్యములు పకటించు చుండును. 

క. నె. 1762 లో బ్రిటిషు ప్రభుత్వము 

(పకటించినది చాలగౌరవవత్రమైనదిస్ం జెప్ప 

బడినది, దీని నప్వుడు Astronomer Royal 

సదవియం దుండిన Dr. Maskelyne 

పండితులు రచించిరంట. ఆయనకుం బిదప 

పంచాంగమువిలువ కొంతే తేగైననియు, పిదప 

_సపథశములను చక్క_ంగ సవరించి 1644 నుండియు 

పిెకటింపం బడుచు సరిగా నః సుచు చున్న వని 

పిరీతి కలదు, 
స. 
నౌ నావికన్యా యమునా లేవన్న 

నావికని ఉపయోగము. లేదు. నావికుడు 

లేవన్న నాన యుండిన ప్రయోజనము లేదు. 



నౌ వీయాూపటణము 
య లట 

రండునుగూడ నుండిన నే ఉపయోగమని 
“భావము, దీనిని అన్యో న్యాశ9య మందుకు, 

నొాప్టయా పట్టణ మర్యాగీసు దేశములోని 
యొకపట్టణము. ఒకప్పుడు రాజ ధానిగనుండినది. 

4 గీసుటేశము చూ.) 

నౌలి ( క్రియ-యోగా భ్యాసమున వాత 

పెత్య ేప్మదోష సంజనితరోగములు కలుగ 

శుండ నిరోధపరిహారముగను, పొ )ణాయానూ 
భాస సము నడుచుచుండుట కును షట్క" /యలు 

చెప్పబడినవి, (యాగాభ్యాస కీయాషట్క-ము 

చూడుడు, +) 

అందు నౌలికియ యొకటి, ఇది ఒకే 

విధము. ఫొ త్రికడుపునందలి నరములను కడుపు 

లోపల గిరగిర తప్వుటయు, అటునిటు కద 

'లించుటయు నె"లిక్సియ యనంబడును, ఇందు 

వలన రోగములు నశించి జఠరాగ్ని బలపకునని 

చెప్ప బడినది, 

నౌసరి (తొల్లింటి నివరాష్ట్రంము)-- 
య య 

.(నవరాష్ట్రము చూ 
స) 

స్యగూధగణము (నుణ్జిచెట్టు - 
; ఢి ౫9 

౧ అశ్ట(త్తక రావిచెట్టు ౨ అమ మామిడి 
థి లట ౮ 

చెట్టు, ర కకుభః 

మద్ది చెట్టు ౫ కదంబః కదంబవృవేము, ౬ కవీ 

తకః దిరిసెన చెట్టు, ౭ క శామ$? అడవిమామిడి 

Ee ౮ వొ రకపతి లక్క ౯ జంబూద్య 

యః నేరెకు పీన్న నే రెడు చెట్టు, ౧౦ తిందుశః 

తుమికి చెట్టు; ౧౧ న్యగోధః మట్టి చెట్టు, ౧౨ 

నంది నందివృతుము,౧౩ సలాళ్ట మోదుగ చెట్టు, 

౧౪ ప్పమః జవ్వివెట్టు, ౧౫ సావరర్ భః, ౧౬ 

9 చదుంబరః మేడి చెట్టు, 

వీయాల చారపప్పు చెట్టు, ౧౭ బంధులక బుష 

'భకము, ౧౮ బదరీ రేలసచెట్టు, ౧౯ భలాతకః 
లు 

నల్లజడిచెట్టు, ౨౦ మధుశః ఇప్ప చెట్టు, 9౧ 

మధూశ.! ఇప్ప చెట్టులో భేదము, ౨౨ రధం 
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లొద్దుగచెట్టు ౨౩ రోహిణీ కరక్కాయ చెట్టు; 

౨౮ సలకీ అందుగు చెట్లు, 
యి ఓ 

వంకను మతాంతరమున మటీకొందజు._ 
౧ అరునః కేకుచెట్టు, ౨ ఆమ”? మామిడిచెట్టు, 

జ Sree) ట్ర్ 
3 కదంబః కదంబవృతీము, ౪ కవీతకః దిరిసెన 

చెట్టు ౫ కోలీ, ౬ జంబూద్య్థయః పిన్న పెద్ల 
లు నా ఈ 

నేరెడుచెట్లు ౭ న్యగోధః మజ్జి చెట్టు, ౮ నందిః 
య న ఆఅ ల 

నందివ్నతేము, ౯ పలాథక మోదుగచెట్టు, ౧౦ 

సతః జువి(చెట్లు ౧౧ వీస్పలః రావిచెట్లు ౧-౨ 

వీయాల$8 బార పప్వు చెట్టు, ౧౨౩ బంధులకి బుస 

భకమ్ముంర మధుకః ఇప్పశెట్టు, ౧౫మధూూక 8 

ఇప్ప చెటలో భేదము,౧౬ రో ధయుగ్న భాదుగ 
౧౧ © 

పెటు రెండు జాతులు ౧౭ విరలా తుమికిచెట్టు, 
౧౧౫ 

౧౮ సదాఫలా తి సంధిపుమ్బ వృతుము ౧౯ 

నోమవల్కకి కాయఫల చెట్టు 

ఈచెటను న్యగోధ గణ మనిరి, 
య a 

రా -- మటిపండు న్యగ్రై ధబజన్యాయము ట్రే 
లోనిగింజ యణుమాత్రముగా చిన్న దియెనను 

దాసనుండిపుట్లిమల్లీ చెట్లు చబాలగొప్పదిగనగును. 
టల ణ టి 

సల ల్ప కారణమును, గొప్ప కారమును 

తెల్పుట న్యాయము వ రించును. 

న్యగ్రూధుండూూయదు సంతతి, చందవంశ 

తతి (యుండు, కంసుని త లుల 

న్యా యములు(లేక న్యాయ్య ములు) 
మునకు వ్యతి రేకింపని ల సాయము 

లనంబకును. * న్యాయ మన యథావిధి యని 

ఛ్రానము.. ఎటుల ధర్మ మో అటుల జరుగుట 

న్యాయము, . 

గ న 

బడక, ఎంత దారుల న్యాయ్యము 

లనంబడును, ఏటింగూరి ర్చి సంశయపడ నక్క 

యుండదు గాన వాడకములందు వనన ధర్మ 

ములే గాన్య వాట్టను నుడువ్రచు సాదృశ్యము 
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జూ-ఫుచుందురు ము లగుటయే గాక 

న్యాయ్యము లర ర సాదృశ్యము లగునని వాడుక 

నందియున్నవి. ఈన్యాయ్యము లొకవిధమున 

నుండునవి కావు. కొన్ని లోశనటనలు లోకవ్యన 

హోారముల కనుకూలించునవి. కొన్ని వ్యాకరణ 

శాస్త్ర ధర్షములం దెల్బున్యాయ్యములు, కొన్ని 

తర్క- శాస్ర ధర్మములం 'దెల్పు న్యాయములు, 

కొన్ని కర మోామాంసయందునను, త చనా 

మిామాంసయందుననుజెప్ప(బడిననా రియములు 

శలవు, ఇంకను ఫురాణములందు, ఇతిహాసము 

లందు ఆగమములందు, తేంతే గంథములందు 

చెప్పబడి నన్యాయములు కొన్ని గలవు, ఎచ్చటి 

_వెనను లవణము లన్నియు నొశేరీతి గుణలవణ 

ములం గల్లీయుండు నవియె. 

కర్శమోమాంసయందు జె మినికవసరము లెన 

ధర్మము లన్ని యు జైమినిన్యాయమాలయందు. 

గాననగును. పిదప రఘు నాథవర్శ యనంబడు 

రాజపుత 9 ) విద్యాంసుండు కొన్ని న్యాయములం 

గూర్చి రౌకన్యాయసంగగవా హూమని యొక (గ్రంథ 

ముం గూ ర్చెను, కొన్ని న్యాయములు తారా 

నాథ తేర్క-వాచస్పతికృతమగు వాచస్పత్యమున 

వివరింపంబడినవి, పండిత సల్యేవతే సమాశమి 

కొన్ని టిం జేర్చి యొక చిన్న పు స్తృముగ నొనర్చి 

యుండెను. సాంఖ్యమతేగ ంథములందు వాడ 

బడిన న్యాయములు లౌకిక న్యాయములుగ నే 

యుండును. 

ఇందు కొన్ని న్యాయము లిండియా అఫీసు 

_ల₹బ్రరీయందు రెండు (నాతేగోంథముల గానం 

బడును. ఇన్ని తావులనుండి మాకు దొరకిన 
స లీగంథమున వాటివాటి వర్తక ర ౦మ 

పి బేళథములందు.గాన నగును, కొన్ని సంస్కృత 

లోకోప్తలునున్యాయములవంటి వే. వాట్టయందు 

చేర్చబడి న్యాయముల వలెనే ఉపయోగించుట 

క గ్రంథమున అతురవర్ణ కమస్థానములం దుంప 
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బడినవి, వాటను ఆయా తొవులందు చూడ 

వలయును. గ 

న్యాయము:. పం మాం నొశరివలన' 

నన్యులకు నెట్ట బొధలు కలుగకుండ జరుగుట కేన 

యథాధర్మవి ధా నము. ఇట్టి గరకు లన్ని 

యుం గూడినదియె న్యాయ మనంబడును, ఇది. 

పర మేశ్యర సంబంధమని తోంవెడిని. యోగ్యులు 

న్యాయధర్మనూ ర్షానువర్తు లై నడిచెదరు, వాట్ల, 

నతి శ్రమించి Tr! కొందబును,. 

దువ్వ లుగకొందజోను (పవర ర్జిచుటం జేసిదు రార్లు' 

I 

శాసనములు, న్యాయము నొకటియే యని. 
భ్యోనమపడ రాదు. శాసనములు నునుష్యనిర్మిత 

ములు, ఆయా బేథనముల యాచారముల మేరకు 

గాని, లేక ప్రజలసౌఖ్యములకు గాని, సిర్మింపం 

బడి శొసింపం బడినవి. ఇంక ధర్మ శాస్ర్రుము' 

(Law) స తర ఏర్పజుప. సన 

స శాసనములు, మ. ఒకప్పుడు 

న్యాయమైనవి కాకపోవచ్చును. కాననే అప్ప 

టప్పట నివి మార్చంబడుచుండును. కాని ఏలగు 

నంతవజకు న్యాయమార్లము చాటపండ నివి 
ఏక్పజుప(బడుచుండునని తలంపంబడుచున్న ది. 

వే ర్వేలు దేశముల వెర్వెణువిధములుగ ధర్శశా 

(ప్రుములుండును గాని,ప స్క పంచమంతేకు న్యాయ 

ము శేరీతిని దనరెడిని. న్యాయ మెక్కడను 

వా9య(బడియుండ లేదు. అట్టయ్యు నుయోగ్యు ల 

మనస్సులకు న్యాయాన్యాయములు స్ఫురించు 

చునేయుండును, దుర్మార్గులు దుష్ట్రులకుం సూడ 

మనస్సులకు న్యాయాన్యాయములు స్ఫురించు: 

చుండనోపుం గాని వారు దానిం బాటింపక 

దా(టుచుందురు. పరమేశ్వరుని న్యాయమూర్తి రి 

యందురు, భూపాలురు న్యాయపద్దతినే తమ. 

పరిపాలన చెబప హయత్నింతు రని. శెల్పుటవ- 

తము న్యాయస్థానముల కనును. గు 



“న్యాయ శా(స్త్రువిధి 

అల్రింటికాలమున సుంచువారంట.కొన్ని న్యాయ 

"స్థానములందు సీంహమును గుర్తుగ చైచెదరు, 

“ఇది పద్దతుల నాచరణయందు బలాత్క-రించుటక 

ప్పభుత్వమునకుం గల బలమును నూ చిం చెడిని. 

షం గాని శాసనములు గాని, ఆచార 

-వ్యవహారధర్మములు గాని నియతులు గాని, 

న్యాయమునకు లోయబడ కుండిన నరం కము 

ఆంగ మున Uncompromising as. truth 

అనియు, Unbending as Justice అనియు 

సామెకే కలదు. అనయా సత్యము, సఖ్య పడని 

దనియు, న్యాయము ఇతరములకు లొంగని 

దనియు భావము, నారా కనికరము, అభి 

మానము నుండ రాదని చెప్పబడినది. 

న్యాయశాస్త్రవిధాన్యాయమునక, న్యాయ 
పంల, ససయూన మూల ఈ త్తరువ్చులకు 

నెల్లరు లోండి నడువవలసియుండును. సభువు 
పేరిట న్యాయపరవాలనము నడుచుచున్నను 

"ప్రభువ్రలుకూడ నరబలి దానికి లోయుడ 

.వలసియుండును. న్యాయమున 'కాంగృమున లా 

jLaw) య నెదరు, అది ఆంగ్లో శాక్సను పదము, 

Fixed అని ఆంగ్ల భాషయం థః క 

తులు , జేశాచారములు, వజానుకూల ధర్మములు, 

లోకనిపొత ధర్మవిహితములుగా నుండవబసి 

యుండును, భరత దేశమున మనుస్నృతిి పరా 

“శరధర్భు శాస్త్రము మొదలగుపూర్య[గంథములు 

నున అలర 'దెల్పునవి కలవు, పావ్బాత్యి 

చేశస్థులకు రోమనుల న్యాయ పద్దతులు 
"పునాదులుగా నున్న న్యాయశాస్త్ర గ ంథము 

"లేర్పడియున్న వి. నిజముగ విధినిపే.ధములు, పరి 

"హారములు వారసత్వములు, శిక్షలు మొదలగు 

వాటి నివి యెరింగించుచుండునవి. వేర్వేజు దేశ 

.ములందు వేర్వేరు విధములుగా నుండునవి. 

అనయా చేశానుకూలము'లె యుండవలయునని 

"జ్ఞానము, అ నాథ ననన అర 

1/11 న్యూజీలాండుద్వీతములు 

గల న్యాయవిధులు ఆంగ్రమున Common 

Law అనంబడుచున్న వి. న 

నాధారపడిన పద్దతులు షయం! Law 

అనంబడుచున్నవి. కనికరముపె నాధారపడిన 

ధర్మము Law of equity యనంబడుచున్న ది. 

'న్యూకోంబు సిద్ధాంతము-(67- 
comb Theory )-ఇది ree Newcomb 

పండితునిచే రచింపంబడిన లా ఆఫ్ (గావిపేషన్ 

నకు సంబంధించిన విధానము. కె, పదునె 

స్శిదవ శ తాభ్రాంతీ కాలమున చందగగోళము 

ఆకర్కు_ ముందున పదునాల్లు సె కెండ్ల తావునం 

చాకసమున నుండినది. పందొమ్మిదవ గతా 

భ్రైంకకాలము నచ్చువజకు అర్కు-వెనుక పది 

సెక డ తావున నుండెను. అనంగా నిరువదిసాల్లు 

సెశెండు వెనుకబడిన దనిభావము, 

చెక్కి. ుచి చూచినకిదప నుండ వలసిన తాన్రన 

నుండి పదిసెకేెంకు వెనుకయుడె నని తేలినది, 

వది ఒకవిధానమున "లెక్క మేరకు గల్లీన వెనుక 

బడుట కాదనియు, గోళములు ఎదురుతిరుగుట, 
భూమి, చందు9ల నడుమునుండు గోనికేషను 

(Fn) శకి _ఒ నేవిధమునం బస సరింపశ 

మౌార్పులనందుట, సూర్యు నందలి Magnetic 

activity సంబంధము ధుుతమై మార్చు 

గల్తించుట మొదలగునవి దీనికారణము లనియు 
సిద్దాంతపజచెను, వళ్ల వేజొకప్పృుకు తొమ్మిది 

సెకండు ముందుగ నుండుతాన్రన నుంటం గాన 

నయ్యెనంట. 

న్యూజీ లౌండు చీంపములు-- ఇవి 
మొదటిద్విప మనియు, మధ్యద్విపమనియు, కడ 

ద్వీపమనియు మూండు ద్వీపములుగ నున్నవి. 
ప్రపి ఫీసీనియా, ఆస్ల స్ట లేవియాద్వీప పసమూహము 
నకుం జెంది, పసిఫిక్కు మహాసముద౦మున ఆస్టే 

లియా ఖండమునకు అగ్నేయ' దిస్ట గా నున్నవి, 

"మొదటి" 'ద్వేపమునకు ఉత్తరద్వీప మనియ్యు 
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"రెండవ ద్వీపమునకు మధ్యద్వీప మనియు, కడ 

ద్వీపమునకు Stewart 181426. అనియు 

వొడుకనామములు కలన్ర్ర+ 

మొదటిద్యీషము రళ౫గీ౦00 చతురపుమైళ్ళ 

వైశాల్యము కలది. మధ్య దీపము ౫ ౮౫౦౦ 

చతురపుమైళ్ళ వె శాల్యము కలది. ఏటిలెంఠింటి 

నడుమను కుక్కు_జలసంధి కలదు, కడ దీపము 

చాల చిన్నది, అది ౬౬౫ చతురపు మైళ్లు 

,వెశౌల్యము కలది, పర్వతమయ స) దేశములు 

గల్లి సమళీతోవ్షపు తావులుగ నున్నవి. కొన్ని 

పర్యతశిఖరములం చెల్లప్పుడు మంచు కరంగక 

నిలిచియ యుండును. అగ్ని పర్వతములు, ఉహ్ణో 

దక తానా రలు కొన్ని కలవు, భూకంపము 

లప్పటప్పట కల్లుచుండును, భూములు చాల 

సారవంతము _లెనవి, మధ్యద్యిపమున బంగారు 

గనులు కలవు, గొప్పజాతివగు F610 చెట్టు 

విస్తారముగంగలవు, అందు కొన్ని జాతుల ఫెరన్సు 
నృతముల వేళు ఆహారమునకుం  బనికి వచ్చు 

చున్నవి. ఇచ్చట నార చాల Lys పతర మని 

నరదదినదః 

ఈద్విపవాసులం దాదిమనివాసు లగ 

మలయ తెగవారికి మావోరీ లనిపేరు, ఆదినివీఠు 

నరమాంసభమ్యకులుగనుండి ఇప్పృకువి ద్యాధికు 

లె నాగరికత నొంది మాని వేసిరి, ఎర పెళ 

లధిక సంఖ్యాకులుగ సీదేశ్లమునకు( జేరి వసిం 

చున్నారు. గొజైబాచ్చు, బంగారము న, 

చేయంబడుచున్న వి. దేశము పిటీవు సామా) 

జ్యమున స(పరిపాలన గలియున్య దీ. 

కం నె ౧౬౦౩ లో టాస్మన్ అనుపేరు 

గల హోలెండు దేశస్తుం డే దీనిం గనుగొనెనట, 

కాని. Captain Cook గారు. దీనిని సర్వే 

చేయుటనుండి కీ, వె. ౧౭౭౦ నుండి కుక్కు 
జల సంధియనియు మధ్య ద్వీపమునందలి౧౩-౨౦౦ 
అడుగులఎక్టుగల ఒక పర్వతేశిఖరమును కుక్కు 

172 న్యూటన్సు లాన్ ఆఫ్ మోషన్ 

భిఖరమనియు, వేరిడి పిలుచుచున్నారు, ౧౮౪౦: 

లో స్వపరిపాలనగల పిటీషుకోలనీ యెనది. 

కుక్కు_జల సంధి నంటియున్న వెల్లీంగ్గను. 

ఫురము “నరు ఇందు ఏంబది వేల 

జనులు కలరు. ఉ ్ రరద్వీపమునం గల ఆక్హాండు. 

పట్టణము తలంటి రాజధానిగ నుండిన శాన. 

మధ్యద్వీషమున్ ఒటాగో సీమయందు ముఖ్య 

పట్టణము డూనిడిక పురము, 

న్యూటన్సు లౌస్ అఫ్ మోషన్-- 
(N ewton’s Laws of motion) ee 
ton’s laws of deduction) i పబాన్ 
సద్రాంభేము చూ), ఏట్రిని న్యూటన్సు లాస్ అఫ్ 

డర శీను అనియు ననుచున్నారు.. వీటిని ఎస్ట్రో 
నొమి + శా స్త్రనిధులు కెస్టరు త్ర లాన్ తో 

పొటుగ పోలిశల 

వాడుచుందుకు, ( కస్టర్పు 9 లాస్ చూ), 
య 

నుసయోగించి ఆశా స్త్రుమున 

౧ The force under which a 

planet describes its orbit, always 
acis along the “Radius vector” in 

the direction of the Sun’s centre. 

౨ The force on any planet va-— 
ries inversely as the square of its 

distance from the sun. 

5. The forces on different planets 

vary directly as their masses and 
inversely as the squares of their 

distances from the sun or in other- 

words the accelorations of different 

planets, due to the Sun’s attraction 
very invresely as the squares of 
their distances from the sun. 

ఇందు మొదటిది శకెప్పరుయొక్క రెండవ. 

లాకును, రెండవది శెప్టపయొక్క. మొదటి. 

. లాక్షును సరిపోయెడిని, . 



న్యూటన్ సిదాంతము l 
థు 

న్యూటన్ సిద్ధాంతము-- ఇంగ్లాండు సు 

"నందు చిరకాలము కిందట జీవించి యుండిన 

సర్, ఐజాక్ న్యూటన్ అనుపండితుండు (Sir: 

lsaac Newton) ఒక ఏపీలు చెట్టుకింద 

న్యుండుతటీ నొక Appl6 పండు రాలి ఆయన 

తేల పె బడె నట, తోడనే ఆయన కొ 

పండు కంది శీల పడవలయును. (పక్కలకు, 

పెకి వల పడరాదు? అను శంక కల్లెన(ట, 

విదస చాల యోచనలు సల్పియు, చాల పరిశీ 

లనలు శేసియు తుదకు ఆక క్షణపద్ధతిని (Law 
of gravity) ఆయన కని పెళ్టై నంట, 

ప్యతివస్తువును భూమి యాకర్టించు చుండు 

ననియు, సూర్యుండు, చందుండు, నతు తములు, 

భూమి మున్నగున వొకటి నొకటి యాకర్ణి ంచు 

(Attract) కొనుచున్న వనియు, గనుకనే 

అటవి అర్హ సానములం దుండును గాని వివిధా 
య 

క గణములకు పాల్పడకున్న, ఏలును చాలును 

లేపండ నెగిరిపోవుటయో పడిపోవుటయో జరిగి 
యుండవలసినదనియు, ఆకర ణములవలనే సర్వ 

లం 

మును ఆకాశమున విధ్యు_క్షగమనములకులో నె 

ల 

పజచెను, Gravity యన లా న్యా సయంటు 

బరువ్రున మ లుల సర్వపదా 

రు బరువుగ నుండుటకు కారణము భూమి 

యొక్కయు, న నొక 

రణమె (62747) యనియు, న్యూటన్ 
యై 

బిదాంతము. 

స క్ష న్యూడమ్ పార్ట్ లేక సక్టమ్ 
(Nudum Pactum)— వాణిజ్య పరిభాష 

యందు స న ఎగ గమెం 

టునకు యీపేరు న ర్రించును. 

న్యూఫాండ్లాండు ద్వీపము. (New 
el land) — న్యూ ఫౌండ్లాండు అనగనే 

అజాతివక్కం లస చేశమని స్ఫురింపకపోదు, ఈ 

2105 

పిపిదళునకజాతి ఈ'దేశవుదిగ చేరందినది* a 0 

టీము చేశమునకు పపిథమమునం గల్లి గలిన. 

sae ees యైయున్న ది.ఉ తరగ బిటిషు 

అమెరికాయందు లాబిడ్ రునకు పక్కగా 

నున్న Strait of Belle ద్వీపమునకు (పక్కగ 

నున్న ది. 

దీనిని 89, వె. ౧౮౦౭ సంవత్సరమున 

Sebastian Cabot అను నావికుండు కనిపె్ట్టి 

నంట. ఇట తొలుత బ్రిటీషు ప్రజలు శ్రెంచి 

ప్రజలు కూడ షస న క 

౧౫౮౩లో పూర్ణముగ బో టీషువారీ వశ్రమయ్యె 

నని ఛెప్ప(బడినగి, ఇవాల శీకలపృచేథము. దీని 

తీఠరములందు 004 fisheries (for Cod 

liver 0i]) నుండి ఇది విశేష ధనవంతమగు 

చున్నది. దీనియందు సెంటుజాన్సు(St.Jంhns) 

పురము (30000) హన 

అనునది కెనడాకు ఈశాన్య 

దిశయందు దాని నంటియున్న సముదిలీరపదే 

నము, ఇది ఎక్సీ మోజాతీ హృజలకు స్వ దెశము, 

ఇది న్యూ ఫౌంగ్రాండునకు చెందిన కోలనియె. 

యున్న ది. కొొంతవణకు Cod 

చేంపలు పట్టుచుందురు. 

లాబ 

వందు ప 

సెంటు జాన్సు పురము కాంత తీరమునకు 

వెయ్యి మైళ్ళదూరమని చెప్పబడినది. 

స్యూ మరికల్సు (| umericals)y— 

పాశ్చాత్య విధాన సాలు ఇందు. 

ఆంగ జర్ర ను'డేశములవి ధాన మొకటియ్యు ఫెంచి 

See విధాన మొకటియు సుప 

సిద్దవిదానములు కలవు, కొన్ని ేశములం 

దిదియు మజీకొన్ని చేశ్రములం దదియు వాడు 

క్గా ఒకా నందియున్న ది. 

ఏళస్థానము మొదలు మిలియన్ అన(గా పది 

లమలవబ్లవ న. లాశేరీతి, నున్నవి. 
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మ ఒకటిం కన్యను. సున్నలిం దుండవు. 

One. 

10 పది దశ పసు ఒకసున్న వం దుం 

కును. Tens 

100 నూటు. శ్రతస్థానము. శెండుసున్న లు 

Hundred. 

1000 వేయి. సహ 

'సున్నలు. Thousand. 

10000 పదివేలు, దశ్రసవాన స్థానము: నాల్గు 

న్వస్థానము. Ta 

సున్నలు. Ten Thousands. 

100000 లక్, స ము! ఐదు 

'సున్నలు, Hundred Thousands. ఈస్టాన 

మాశాస్త్రుమున. 'జెప్పంబడ లేదు, వాడుకయం 

దున్న ది 
1000000 మిలియన్ ( వేయి వేలు) ఆజు 

సున్నలు, Million. (భ రత దేశ గణితశాస్త్ర 

మున నిది పదిలవీ లనంబకుచున్న ది, 

_ మత్రియు నిటనుండి ఆంగృజర్ననునిధా నము 

'అకును, శ ఏిభానములకును 

"భేదములు గాన్నిం చెడిని, 

ఆంగజర్శనువిధా నము - 1000000,000000 
లౌ 

బిలియన్ (Billion.) (పండెండు సున్నలు, 

అనగా మిలియనుమిలియను లని భావము, 

ఎన్టోనొమిా శాస్త్రమున ఆకాశమందలి గః 

ములదూరమును కొలుచుతజీ బలియనుమైశ్ళ 

దూరమునవ లెట్ ఇయర్ (Light 7621) అని 

పేరిడి వాడియున్నారు. 

ఫ్రెంచి అమెరికాదేశముల విధానము... 

బిలియను(Billion)1000, 000,000. "i 

సున్నలు.) 

తయన. అంగ జర్భను. విధానము 

1000000,000000 00000 (18 

ఫ్రెంచి అమెరికా వి? వయో 
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మూడు సున్నలు*. 

న్యూమిజ్ మటోలజీ 

Wu న్ స 

జర్మను విథానము-- 

1000000,000000,000000,000 (21 సున్నలు. 

న అమెరికా విధా నము 

1000000,000000,000 (పదునేను సున్నల్యుు 

కింటిలియన్ (Quintillion)— ఆంగ్ల 

జర్శను వీధానము.___ 

1000000,000000,000000,600000,000000 

(ముస్పది సున్నలు. 

త ఆమెరికా విధానము. 

1000000 ,000000,0000౮౮ (15సు న్ను 

సె్టీ ఎలియక్ (ఆ౮టరషగంము ఆంగ్ల జర్మను 

విధానము 1000000,000000,000000,000000, 
000000,000000 (ముప్పదియాజు సున్నలు) 

ఫెంచి అమెరికను విధానము... 

1000000,000000,000000.000 (21 సున్న లు) 
సెస్టీలియక్ (Septillion) ఆంగ్ల జర్నను 

ఏథానము== |. నలువది ఇంకు సున్నలు, 

ఫెంచిఅమెరికా వారి విధానము- 1000000, 

000000,000000,000000 (24 సున్నలు), 

ఆక్టి లియ౯్ (Octillion) ఆంగ్ల జర్మను 

ఏధావము. 8 నలువదిఎన్నిది సున్న లు, 

శంచి అమెరికనువిధానము- 1. 27 సున్నలు. 

నానిలియ న్( Nonillion అంగ్ల జర్మనువిధా 

నము- ఒకటిపె 54 సున్నలు, (ఫంచి అమెరి 

కనువిధానము.__ ఒకటిపె ముప్పది సున్నలు. 
డెసిలియన్ (Decillion) ఆంగ జర్మను 

విధానము. ఒకటి చై అజువది సున్నలు, (ఫ్రెంచి 

అమెరిశనువి ఛధానము.__. ఒకటిపె ముప్పది 

న్యూమిజ్వ నుటో లజీ (Numismato- 

ను ఫ్. = నాణెములు మొదలై య. 
. 00000006 090000. (వండె ఎండు. సున్నల Wire, పరిశోధనము చేయు విధానము, 3“ 



' న్యూరో ఫిజియాల నోజీ. అలా. (Neuro 

Physiology) నరములంగూర్చిన శాస్త్రము. 

దీనిని సెక్కండు? 'ఫొరపడి న్య్యూరోలో జీ 

యనినాడుదురు. కాని అది శిజముగ నరములకు 

గృల్తిన వ్యాధుల సందర్భమున వాడి(దగీన 

మాట గాని నరములంగూర్చిన శ్యొస్ర్రమున 

కర్ణృపదము కాదు, ఫెెంచిభాహాపద మగు 

Neur పదమునుండి కల్లిన పదము. 

Neuro అనియు పితిరూపము కలదు. నరము 

లని యర్థము, ఇది Physiology లోని 

యొకశాఖ. నరములనుగూర్చియు " మెదడును 

(Brain) గూర్చియు వివరించు కలం నరముల 

సముదాయమున  శకాంగమున 

system అని వాడెదరు. 

దానికీ 

. Nervous 

95 Higher ordered animals జాతు 

అతా పరిపూర్ణత (Development) నొంది 

యున్నరితిని Lower ordered animals 

జాతులలో ee జెందియుండే నట్టు 

నయ్యెడిని, మెదడు నరీరాంగము లన్నిటియందు 

ముఖ్యము గాన దాసింగూర్చ ఈశా స్రుప్దు 

లగు పరిశోధకలు “92212 is the centre 

of nervous “Irae 

controlling all the systems of the 

body” యనియు. జెప్పీయున్నారు. 

నరములు ఆరెండు రకములు గలవు. మెదడు 

నుండి చెలువడువాటి క్రీశ స్ర్రమున Cranial 

ఈసందర్భమున మెద 
డున్న పుణుక భాగమునకు Cranium అని పేరు 

గల దని మనస్సునం దుఎచుకొనం దగును. 

"రెండవ తేగకుం జెందిననరములు Spinal ner- 

765 అనంబడుచున్నవి. ఏలయన అవి వెన్న 

ముక (Spinal cord) తో సంబంధము కలవని, 

ఈ నరములు తిరిగి: Sensory nerves 

అనియు, Motor nerves అనియు వస 

ముగ జెప్పంబడియు నున్నవి, 

గాన 

system” అనియు, 

nerves అనియెదరు. 
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Sensory nerves (నరములు) Sensory 

cell చేత చేయంబడినవి, ఇవి Feeling ను 

మెదడునకు నడుపుచుండునవి. ఇదియే చైతన్య 

నుని య నెదరు. రెండవ తెగకు జెందిన Motor 

nerves మోటారు సెల్పుతో చేయంబడీనవిః. 

ఇని మెదడునుండి తీరుగ వచ్చి శరీరభాగము. 

లందు Feeling ను శలుగం జేయును, వీటికి. 

Working cells అనియు బేరు వాడు 

చున్నారు, ఇట్టి మెదడు Conte ఒకొక 

తీ నొకొకవిధమున ఇష్టముతో డను, వేజొకతజి 

సంబంధము లేకుండగను శరీర 

చేయు చుండును. 

ఇష్టముతొ 

భాగములను (Control . 

(witting or unwitting). 

మెదడునం దవేశ నరముల కూటములు. 

(Nerve 00110265) కలవనియు, 'అవి అనేక 

కార్యములకు కారణము లై యున్న 'వసియు( 

చేలుచున్న ది. అందు ముఖ్యములు మూండు. 

Nerve centres అని చెప్పంబడినది. 

l. Concious activity centré-ముందు. 

స్ఫురించి పిదప పనిచేసెడి నరములకూడిక, 
2, Co-ordinate activity centre-: 

స్ఫురించుటయు, పనిజరుగుటయు. ఒశేసారిగ 

(Symultaniously) జరుపు నరములకూడిక, 

ల Automatic activity centre- 

తెలియక (స్ఫురింపక తనంతట తానే పని 

జరుగునటు Control నెజపు నరములకూడిక,. 

ఇంక చిన్న చిన్నవి యగు నరములకూడికలు 

-పెక్కుూలు గలవు, కాని, అవి అంతే పాముఖ్యము 

నొందినవి కావు. ఇట్టి మెదడు (Brain )నందు. 

మూడు భాగములు కలవు, 

1. Cerebrum- ఇది 'పెనుండు భాగము.. 

మెదడునందు 7/8 పరిమాణము గల్లియుండును.. 

పొరలుపొరలుగా నుండి ఒకచీలిక (Fissure), 

గలియుండును, ఈ చీలిక ఎంతపెదది యెయున్న 
౧ Or da, వ్ 



అంత మేధాళ్ట క్రీ అధికమై యుండునని చెప్పం 

బడినది. కేవలము తేగ్గియుండేనేని బుద్ధిహీనత 

యుండునంట.దానికొకవై పున S6nsary part 

అనియు, రెండవ వెపున Motor partఅనియు 

జెస్పంబడీనది. 

Smaller 2. Ceribellum - దీనిని 

Brain (చిన్న మెదడు) అనియు నందురు. . 

ఇదిళూడ పెవలెనే రెండు భాగములు గల్లి 

యున్నది. ఇది పెమెదడునకు అనుకూలనమై 

సాయ మొనర్పుచుండు ననియు _పె పెద్ద మెద 

డున కించుక యసాయము వాటిల్లిన విచ్చి 

'యొత్తుట మొదలగు అవగతలు గల్లినం గల్లనో 

సును గాని, చిన్న వెదడున కపాయము వాటిల్లిన 

మృతియే ఫలిత మని చెప్పబడినది. మజియు 

నిది Equilibrum of musseles ను సరిగా 

నడుప్రుచుండునని చెప్పంబడినది. 

ర. Medulla- ఇది చాల చిన్నదియు, 

"మొదదుమమొక్క్యా కిందిభాగముగ వెన్నెముక 

నరములకు తేలవలె నున్నది. దీనికి Cir 

lation పైనను తోవిరిపెనను ౮ంntr0l కలదు 

ముజీయు జీర్ణథ క్రిత సంబంధించిన దని చెప్పం 

బడినది. ఇది ముచ్చిలిగుంటకడ నుండును. 

ఇట నేపాటిబెబ్బ తగిలినను ఏను౮సవంటి 

బలమగు జంతున్రులు సైతము మృతినొందు నని 

చెప్పుదురు. 

వ్యాయాముమువలన శరీ రావయవనములు 

పెరిగీ వికసించిన'క్లే Culture వలన మేదస్సు 

వృద్ధినొందు ననియు, దానికిం గల్లిన బాధలు 

Mental disorders గా పరిణమించుననియు 6౬ 

''జెప్పంబడినది, అందు ముఖ్యములు- 

Cc) HOOPER: development of 

Brain. 

(2) Bw Fag. 

(0) Degenaration of Brain. కేట్ 
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ముల (అనగా ఫాన్సు, ఇటలీ, 

దేశము, 

న్య్యూన్ వజస్పీలు 

(4) Boncussions 

తగులుచుండుట, 

(9) Loss of Memory. 

(6) Peralysis (సకువాతరోగము తగ్గు 

లుట్క. న్ 

(7) Epilepsy (మూర్భరోగము, Fits 

తేగులుట. 

(3) Idiocy (or Brainlessness). 

ఇంకను అనేశకారణములు కలవు, అవి 

బలహీనములుగ చెప్పబడినవి. 

న్యూస్ (News-నార్డ రలు. New అనిన 

కోత్త యని 5 కొత్త తగ తెలిసినవా ర్త 

యని భావము. కీందటు దీనిని N అనిన 

North నుండి యనియు, E అన East నుండీ 

యనియు, అన est నుండి యనియు, 

ఏ అన South నుండి యనియు దలంతురుం 

కాన్సిఅది సరికాదని పెక్క-౦డేయభి పాయము. 

న్యూస్ ఏజనీ!అం-- (పపంచమందలి 
వేర్వేజు చేశములవా రలు పోోగుచేయుచు, 

ననుదినము వాసా కల కందించుచుండు 

సంస్థలకు స్యూన్ వజన్స్ లని వేరు. పపంచ 

మునం జం నాల్లు ముఖ్య మైనవి కలవు. 

అవియే స నిన ముల. 

1. Reuter Agency- ఇది పొటీము 

వానర లంగ? ఇది చిటీషుదీవులలో ని 

వా ర్తలనే గాక, బిిటీవషు సామాజ్యమందలి 

వార్తలను, జపాన్ "దేశము మొదలగు మిత 

"దేశముల వా ర్లలను వో) లగ చేయునది. ఇది 

సుప్రసిద్ధ మైనది. దీని వృధా నశార్య స్థానము 

అండను నగరమున.6 గలదు. 

ఖా Havas Agency- ఇది లాటిన్ దేవ 

స్పెయిను 

'పోర్పుగలు దేశము, జెల్లియం 

దకీణఅమెరికా "దేశములు, క తేర 

దేశ ములు. 



న్య్యూన్ ఏజన్సీలు 

“ఆఫ్రికా దేశములు, వీట్రయొక్క-) వార్తలు పోగు 
"చేయునది. ద్రిది యెక్కువ వ్యా ప్రి గలది, దీని 

"పథాన కార్య స్థానము' పారిస్ నగరమునందు. 
గలదు, 

ఆలా Wolf Agency- ఇది టూ టోనిక్టు 

"దేశములు స్టావూ దేశములు, స్టాండినేవియను 
1 లగా నాశ్వే, స్వేడను) దేశములు పెట్ట 

'యొక్క వార్తలు ప్రోంగుచేయునది. దీని పథాన 

స బెర్తిను నగరమునందు6 గలదు. 

4. Associated Press- ఇది అమెరికా 

“సంయు క్ట రాష్ట్ర ముల సంస్థ, వాల గొప్ప 

పశ్చాట్టు గల సంస్థ. రై రెటరు వీజస్స్రీ హోవాన్ 

-వజన్సీీ వుల్ఫు వజన్సీబతో వ్యార్హలను మార్చు 
శీను సఖ్యపు "పేర్చాటులు గలిగినది. (పపంచ 

మం దన్ని నగరములందు ఆరిందాలగు ఏజంట్ల 

“నుంచి, వార్తలు పోగుచేయించుచుండు వ్యాపా 

రము గలదిగ వినుచున్నాము. 

స్వ దేశమగు నమెరికాసంయు_క్రరాష్టములం 

దన్ని పట్టణములందునను, 

ప్పెసెవులు, హావాయిస్ ద్వీపములు, మెక్సికో, 

మధ్య అమెరికా సేటు, కరీబియన్ న్ సముదమందలి 

ద్విపములందును ఈ సంసయొక్క- ఏజంట్లు 

వ్యాపించియున్నారు. ఈన్య్యూస్ ఏజన్సికి అద్దెకు 

 తీసికొనిన వంబదివేల మైళ్ళవాడవుగల "బలిగ్రాపు 

"లెనులుు కెలిఫోను లైనులు కలవ(ట. పటిపై 

- అస్పోసియేకెజ్ సెన్ ఏజన్సీవారి. సొంత 

యుద్యోగులు ఏరికి బనిచేయునుందు రని 

చెప్పబడినది, 

అమెరికా సంయు _క రాష్ట్రములలో నున్న 

ముఖ్య వార్తాపతిికలే యిందు జాల సుత దీనిని 

. నిర్మించియుంట దీనిక“్లఅసో సియెశుజ్' పోస్సని 

వీరిడంబడినది. పపంచమంతేటినుండియు వార్త 

లను బేగుచేయు సిమహాసంస్థ, కోఆప నేటివు 

“పద్దతుల పై నిర్జింపం బడియున్న ది. దీనినుండి 

అలాస్కా, ఫీలీ 
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'వార్తలం గొనుస సభ్యులు దీనిథాగన్థు లుగ నుంట 
అ వారికి లాభములు డివి డెండ్లు 

గాని పంచుకొను నేర్చాట్లు లేవనియు, 

తమళమపతి9కలకు తక్కు_వధనమిచ్చి ఈన్య్యూన్ 

ఏజస్సీనుండి వారలు కొనెద రనియు, ఆసొమ్మం 

తయు వార్తలను పోగుచెయుటకు అన్ని తావుల 

కనుపుటకు అగు వ్యయములకు వీనియోగింప 

బడుచున్న దనియు వినుచుందుము. 

ఇందు ౯౫౦ వార్తాప సితికలు థాగన్లుళె 

దీనినీ నడుపుచున్నవని తెలిసెడిని, వీరు Boal 

of Directors ను తమలోనుండి ఎన్ను కొని 

యెదరు. ఆ డై రెక్టరులస ౦ఘమునుండి జనరల్ 

మేనేజరు ఎన్ను కొన బడుచుండును. ఆయనయే 

వా _ర్హలుపోంగుచేయించుచు నలుడిశల కనువుచు 

దానిన్యవహారములను బోర్జుతీర్మానముల మేరకు 

నడుపుచుండుపనికి బాధ్యతే గల్లియుండువా(డు. 

ఇందు భాగ నన సభ్యులు తమతేమ 

వాన్తాపతొకలకు. తమ సొంత రిపోర్టరులగుండా 

ఫొనిన వార్తలను తమతోడి 

భాగస్థులను tins తికలవారికింగూడ నొసంగు 

చుండు నేర్బాట్లు గలవని తెలిసెడిని, దీన్ని పథాన 

కార్యస్థానము న్యూయార్కు-నగరమునందుంచం 
బడినది. 

ఈఎస్సోసియెశుడ్ పస్పువజన్సీ అతిత్యరిత 

గతిని వా ర్షలుచెర్చి కూర్చి యందిచ్చు నే ర్బాట్లు 

గల్తీనదని సగర్వముగ నమె3కావారు తెల్పు 

చుందురు. ఇటలీ చేశములోని రోమకపురిశడ 
నున్న “వెటికాన్?? అనుభవనమునపదమూండవ 
లియో హోప్పు జగ దైశికుడుమృతినొందుతేటేీ వెటి 

కానై (ద్యశిఖామణిత్రో సీఏజస్సీవారు సొ 

నిన యేశ్చాటుల మేరకు రోముక నగరమందలి 

ఎస్బో సియపడ్ పన్ చా ఏంచిఆఫిసున క కామృతే 

వార్త తోడనే తా తక్షణమే పథాన 

కార్య స్థానమున కావార్త తంతిడ్వారా చేరి 

ష్ 

తాము పోగు వసి 



పంకపిత్రాళ న న్యాయము 

తొమ్మిది మినిట్రకాలమునకు న్యూయార్కు; 

సాన్ ఫాన్ విస్త నగరములకనుపంబడీ, ఐరోపా 

ఖండమంధదలి చేశములకు నకేయనుపయుడెన(ట, 

ఇటలీ చేశము నకుగూడ ఈఏజస్సీనుండియెఅమృతి 

రు దు ంకృపక్లాళనన్యా నను 
యంటిన కడుగుకొనక తీర దనిభావము. తప్పని 

కార్యములందు & అనగా పిమాదము కలినతేజి 

చానినివదల్పుకొనుట కీన్యాయము హ్ శః 

పంక్తిశాల-పరిశామశూల — ఆయు 

శ్వేద వ్రద్యశాస్ర్రుమున పల మళూలకు చేరు, 

భోజన పడారములు జీర్చమగునదనున( గడి 
a అ) 

కడుపునొప్పీ. ఇది కడుపుయొక్క_ అ చేకభాగము 

లందు లేచునడి,. ఒకప చ డాలి వేళ కన్సించు 

టయుం గలదు. దీనికి సోడా మొదలగు నుస్వలు 

తాతా లికశాంతిని గల్పీం చెడని, పులుపులేని 

చప్పనిమజ్జిగ దీని నివారించు 

సంగోడలాయన గోత్రము (నిధృవ 
గణము చూడుండ్యు. 

యా. జ ల, _ పంగ్వంధిన్యాయివమూ గ్కుడ్జివానిభుజ 
ముల పెని కుంటివాం జెక్కి పోవుట oe 

నడువలేని పంటివా(డు గుడ్లివానిపై 

పోయోల్లుటయు, చూడకన్నలులేని వా 3 

కండ్లుగల కుంటివాని నెక్కి-ంచుకొొని a 

మున సిర్చాధకముగ మార్గమున వోలగల్లుటయు, 

నుపాయముబే నన్యాన్యము పోయగగలుటను 
[ల 

ప. నీన్యాయము వాడుదురు 

పంచ కందలు (సిద్ధ షధులు) మ్ 

'అయుేేంద వెద శాస్త్రమున సిగావధు లెదు పద్య శ ఊ ne 
విధము లనియ్యు అవి ,తెలకంద, కోడకంద, 

న దుదుః 

నెక్కిన 

సుభాకంద్య. రుదంతి, క్నాకీ. యనియు 

జెప్పంబడినది, : 
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వార్త చెలిసెనట. అమెరికాసంయు క్ర రాష్ట్ర 

మా వి దంభవాక్యములు, గర్వము పరిపాటి 

యేయని యంద ెజ్రింగిన దే, (ప పలికానిర్వ 

హణకళ- పతి కావి ధ్యా భ్యా సము చూ) 

పంచకద్వయము--ఆయు ర్వేద వైద్య 
శాస్త్రమున జీవనపంచమూలముల కను హస 

పంచ మూలములకను వేరు. (పంచమూల 

ములు చూ 

పంచ రన్యలు--౧ అవాల్య,౨ జాపదీ 

"దేవ, ౩ వంతీచేవి ౪ తారా బేని, ౫ మందో 

దరీచేవి. 

పంచకసిత్లవంలం-కకిక్ట మన నెలగ 
సరన కర్ణము. + ఆయుర్వేద వైద్యశాస్త్రమున 

పంచ స లస వెలగచె చెట్టుయొక్క- వేబు, 
న్ 

'బెరస్క అక్కు పండు, పువ్వు లసి యెబుంగునది. 

పంచకర్లలు- (పేక చూడుడు.) 
నం 2 

పంచకర్వాత దెశము- (పంచగాగీ బ్య 

ము చూదు(డు. +) 

పంచకల్పవృ నములు -- (కల్పవృ వృత 
ములు చూదు(దు సుం . 

పంచకపాయము-- ఆయు శ్వేద వైద్య 
శాస్త్రమున వస, మాంసరో హిణి. చేందుపొట్ట, 

పియంగు, నింబ ఏట శపాయమునకు పేరు. 
ap 

పంచకూళ కషాయును-ా (కాళము 
ఖైదు “విప్పలీ పిప్పలీమూలం చం చితక 

నాగరమ్*” ౧ పిప్పళ్టు, 2 క ప. 

3 శెవ్యము Re గిం ఢేణవుడినును), స చిత 

కము (చి త్రమూలము,, ౫ నాగరము poy 

FE పంచకృ త్య పులు (“రర 
Me ౫) ౧ సృష్టి ృంచుట్స, ౨ స్ధితి" 

( జరిం్న్న పెద్ద గ్ల వియగున ట్రానర్పుట్స, ఏ లయము- 



హ్ ౦చకృ్ణా నదులు 

శస వొసింపం జేయుట, ర అనుగ వ హాము (పర 

మెశ్యరుని సమోవీంచు. మార్గమున నకుపుట), 

౫ తిరోధానము Gps దూరముగ 

నట్టు నడుపవుటు, 

పంచకృష్ణానదులు-(దషీం పంచనద 
“ములు చూడుండు.) 

పంచక్షారములు- అయుశ్వేద వైద్య 
శొస్త్రమున యవ, మోదుగు, గంటు, నువ్వు, 

'ముక్మ్క_పు చెట్టు, ఏటి కారమునకు (సమూల 

ము శాల్చినబూడిదకు) పంచమూరము లనిపేరు, 

అనయా నీచెటు కాల్సీ నబూడిద లేక ర్య్యి వ 
యని భావము. 

పంచ కిర వృక్షముులు-- _అయున్వేద 
నెద్య శా స్ర్రుమున మట, రావి, జువ్వి, వ్య 

క లజువ్వి [(లేక గంగ రావి దీనికి సంస్కృతే 

మున గర్భభాండ] వీటికి పంచత్నీరవృకుము లని 
పేరు. అనగా సాలుగల చెట్లని భావము, 

మతాంతరమున నింప కను గొందటు న 

భాండమునకు (క లజువ్యిక్రి బదులు 

బని చెప్పిరి, 

పంచగంగలు-- (గంగలు చూ.) 

పంచగణము-- ఆయుళ్వేద వె ద్య 
శాస్త్రమున నేలములగ, పల్లేరు, వాకుడు, 

క పటల ముయ్యాపపాన్న యను నీయె 

దింటికి "పే 

pat సమశితొస్టప్రదేశవము 
.(మహాబలేశ్యరము చూడుడు) 

. పంచగౌరిధేశము-పాంఛ్లోరాదేశము- 

పంచకార్సా తదేశము-దీర్స ౦స్టానరాజ్య 
మూహీందూకన్నర్వకద క ఇనిశనుసాంస్లోరా 

జిల్లాగా బరంగుచున్న సీమ: ఐదుతావులనుండి 

ఐదు నదులుగ జన్టించి ఐదును గలిసి గార్రీ 

"నదియె ఇప్పుడు పంఛోశానది యనంబరంగు 

బతహచె 

జెత్తెపు 

1719 పంచతంతే ములు 

చున్నది. ఇది పంచగొరీనది యనుమాటయొక్ష 
వికారరూపమే కాని, వేబు కానేరదు, మొదటి 

మెదునదులకుంగూడ గౌరీనదు లనియే పేరు 

దీనిపై “పాంచోరా” యను పురమును గలదు. 
బహుగ్గః ఐది 'పంచగాకీవు ర మేమో. 

త సభాపర్యము, 3-౨యందు 

కీనదీతీరము పంచకార్పాత మనియు, 

దానిని సహదేవుడు జయించె ననియుం జెప్ప. 

బడిన దగుట, దీనికి తోల్రింటివ వెరు పంచకార్చొత 

మనియు, దాని యొక్క రూపపు మాన్పే 

పాొంచఛోరా యనియు స్ఫురింపకపోదు. 

పంచగారి 

ఇప్పటి రాజధాని దీర్ పురము, ఈ చేశము 

దీర్ సంస్థాన రాజ్య ముగ శేలుచున్న ది. 

పంచజన లేక సాంచజన్యగో త్ర, త్రము- 
(me "త్రం గణము చూడుడు.) 

పంచజ్ఞానములు (జైనమత పంచ 
జ్రానములు)---శై సమతధర్శమున ౧ మతి 

మ. _్రి స స్ జా నము; 3 అవధిజ్ఞానము, 

ర మనఃపరిజానము, ౫ కాన నను 
న 

నవి పంచజానము లని చెప్పబడినది, 
వ్ల 

ఫ్టిని 

స్యభావలందు జైనులగు వారక దక సలు 

౧ మక్కి ౨ శ్రుతి ౩ అవధి, ర మన్చర్యోజ్ఞాన్, 
సో శేవలజ్ఞాన్ అని పల్కె_దరు. ఇందు మొదటి 

"రెండును దూరదృష్టి, దూరళ 'వణములుగ 

తెల్పెదరు 

పంచతంతములు -- హీతోప దేశ 
గంథాకర్లతేములగు నైదుతంత్యములు,౧ మితే 

లాభము, _౨ మిత భేదము (ఇరువుర మధ్య 

కలహము జనింప(కేయుతంతగము), 3 సంధి, 

విగ్రహ హము (యర్ధతంక్యషునందు మైతి 

ఛేదము), ర తనను (దొరకినదానిని వదలి 

వేయుట),౫ అసం పవ్య కారిక్వమ(అలోచన 

లేని పని), (హితోపదేశము చూ.) 



పం-చతేర గాక ర్మలు 

పంచతర్కకర్మలు-- ౧ చలనము 
(కదలుట్స, ౨ ధావనము (పరుగిడుట్స, 

౩ అకంచనము (ముడుచుకొనుట), ర ససార 

ణము (దాంగుట్స, ౫ కంపనము (వణంకుట్ట, 

మతాంతరము: ౧ లైప ణము. (3కి 

లేచుట), ౨ అవశ్ష్నేపణము (కందికి దిగుట), 

9 అకంచనము (వంగుట లేక ముడుచు 

కొనుట, ర ప్రసారణము (సా౮పట్స, ౫ గమ 

నము (పోవుట. 

పంచతిక్తములు-- ఆయు శ్వేద వైద్య 
శాస్రుమున ౧ వేము (వేయ, ౨ తిప్పతీగా, 

3 అడ్డసరము, ర చేందుపొట్ల, ౫ వాకుడు అను 

స్ యెదింటికి చేరు. 

పంచతిథులు-- కృష్ణ పతమునందు 
౧ పాడ్యమి, 

XH సంగమ 

పంచ త్రింశతి తాళములు (3౫)- 

_౨ద్వితీయ,3 తృతీయ, ర అతు 

౧ 

అద ల ఇ పో స తు సంగ! కళ్తాస్రమునందు ౧ ధువ, 9 మధ్యమ 

లక్ శరము క రూపకం ము త్రిపుట, 

౬ అట, ౭ ఏక యని తాళము లేడు సప 

“తాఫ్ ము లను న నెదములు,ః ఇం దొకొ)_కళ 

తిక, చతుళి, స ర ఖండ, సంకీర్ణ జాతు 

లుగ నేర్పడి యుంట 'ముప్పదిమైదు కాళము 

లుగ నేర్పడినవి. వాట్ల fe గ నామములను 

పూర్వకాలవిదా్యాంసు శేర్చజచిర. 

౧ ధు దు తిం మణితాళము, చతు 

త కీకరతాశము, వింశ” - 

ఖండ- పమాణ కాళము, సంకీ్ల- భువనతాళము. 

9 మఠిమ- తోక _సారతాళము, చతు 

శ్ర: "సమ తాళము, మ ఉదిర్హతాళము, 

ఖండం ఉదయతాళము,. సంకక్ష- శావతాళము. 

5 రూపక... తక చక్ళతాళము, చతు 

శాప ప_క్తితాళము,. మిశ)-కుల కాళము, ఖండ- 

అజరు సంకీర్ణ - “చిందు తాళ ము... 

పూర్త తాళము, 

1720 పంచతీర్థములు- 

రం తకం అకా తక కదంబ తాళము, 

చతుశంామధుర తాళము, విశ 9-సుర తాళము, . 

ఖండ-చణ తాళము, సంకీర్ష-శర తాళము. 

౫ కివుట._తీశ'-శంఖ'కాళము, చతు: 
J 

న్రి-ఆదితాళము, మిశ్ర 9-లీల తాళము, ఖండ-- 

-రతాళము, సంకీర్ణ -భోగ కాళము. 

జః అట---తిశఏ-గు ప్తతాళము, చతు శ్ర- 

లేఖ తాళము, మిశ్ర9- లోయ కాళము, ఖంకా 

విదళ తాళము, నంకీర్ణ్ల -దీరతాళము. 

2 ఏక తాళము.....తిశంజాతి-సుధ తాళము, 

చతుక్ల కా జాతి- మానతాళము, మి శ్రజాతి-రాగ 

ఆర, ఖండ జాతి-రత తాళము, సంకీర్షజూతి-. 

తాళము, 

ఈ ముప్పదియైదు తాళములందు తీ శ్రజాతి 
తాళములందు లఘువ్రనకు మూ(డుమాతలును, 

చతుశ జాతి తాళ ములకు నాల్లు మాతలును, 

మి శజూతి తాళ ములందు అలక ఏడుమా త్రే 

క ఖండ జాలిలఘువ్రలం దై చేసిమాత%లును 

సంకీర్ణ జాతి లఘువులదు తొ మి చేసి మా 

లును సప్తతాళశములందుండునని మెటుంగునడి. 

* _ ఇంకను పెవరుసనే ధువతాళమున మోంది 

వదుజాతులందు, తీశంం, వకు శంక, మి శ్ర3, 

ఖ_డ౧౭ సంకీర్ల౨౯ అక్షరములను, మరఠిము 

రా ౧౦ ౧౬, క! అతురములను, రూప. 

కము నైక గా ౭ ౧౧అతురములన్సు రుంపె 

తాళము ౬, 6, ౧౦, లా ౧౫౨ అహీరములను 

త్రిపుట తాళము 8,౮ ౧౧, ౯, ౧౩ అహ్ 

ములను, అటతాళము ౧౦, ౧-౨, వ 

౨౨అకురములును, ఏకతాళము 3, ౪, ౨, 
౨ అక్రములను గల్లి యుండెడీని, (సంగీత 

ఛా స్త్రము చూ. పద్యగానకళ చూ.) 

పంచతిర్ధములు-హరిద్వారము పళ్ళి, 
ముముగా6 గతిపయదూరమున ెండుకొండల. 
మధ్య ప్ర చేశమునందు . Ke అమృతకుండ ము. 



పంచ త్యాజ్య(వర్జృములు 

౨ తప్తకుండము, ౩ రామకుండము, ౪౮ నీతా 
కండము, 5! సూర్య కుండము నను నెదు 

కుండములు, 

అస్టను(డు తీర్ణమాడిన, ఆత 
సౌభద్చ, పౌలోము, ) ఫారద్యాజ, a 

ప్పసన్న ములు, 

పంచత్యాజ్య( వర్ణ ములు-౧ మాస 
మందలి త్యాజ్య ములు కరిదినములు, ౨ వార 

ముయొక్కం త్యాజ్సములు రాహుకాలము, ౨ 

నత తముయొక్క- త్యాజ్యకాలము త్యాజ్యము, 

ఈశ యోగముయొక్క._ త్యాజ్య కాలము మరణ 

యోగములు ౫ లగ్న లేక రాకీయొక్క._ 

త్యోజ్యము. 

అల లలి పంచత్వక్కులు (పట్టలు)--. కావి 
పట్ట ౨ మజిపట, ౨ జువ్విపట్ట, ర మేడిపటు, 

A) ధి టు A) ల 

౫ మామిడిపట్ట ఏట్రక్ర పంచత్వక్కు- లనివేరు, 
గూ 

పంచదశయోగములు-- యోగములు 
చూడుండు, 

పంచదార (శర్మరు--పంచదార చేశ 
న. ప ఇది భోజనపదార్థములకు 

శ్రీవ్స పచ గలీంప గలుపుచుందురు, సున టేక్ 

మున శరర, కండశర్క-ర, (కలకండ లెక 

పటిక పంచదార, చక్కీపంచదార, చీనాపంచ 

దార, శక్కరెన్ (పలుకులపంచ దార) (ఏ౮క్రడ? 

0137512115) అనునపి కలవు, కండథర్క-రను 

కొలకండ యనియు నందురు, . ఇది శర్క-రవాక 

మును ముదురునట్లు కాచి, ఆరంబెట్టుటవలన 
లు 

పలశలుగల్లి గట్టిపడునది. ఇది కొంతవటుకు 

స్వచ్చత గల్లి యుండునది. చక్కీపంచదార 

యందు ఇంచుక, యజ్ఞనిరంగు కలిసి ముండి 

తీపురుచి అధికముగ గల్లియుండును. ఇంక చినా 

పంచదార యనంబడునది చీనా చేశ సంబంధి 

కాదు, చీనీ యన సర్వ సాధారణముగ మాధు 

త్యమునకు వాడుచుందురు, ఇది ఇనుకవలెను, 
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మె త్రనిగుండవ లెను ద్వివిధముగ రచింపంబడునుం 

అందు మె త్రనిగుండను బనారన్ చీనీ యందురు. 

శక్క రి ౯ బహుమరూతరోగులకు సెత మాయం. 

దగురీతిని దోవరహీత మైనది. మణీయు 

పల్కు_లపంచచార ఈమని కొన్ని చోట్ల 

వాడుచుంనురు. 

బొన్న, చోడి మొద లగచెట్ల కాడలర సము 

తీయగ నుండును గాన ఆరసములనుండి పంచ. 

దార చేయ నగును. కాని, ముఖ్యముగ చెజుకు 

గడల రసమునుండియు, వీటుదుంపలనుండియు. 

పంచదార చేయంబడు చున్న ది. రసవాదశ్నా స్త్ర 

మున (Chemistry) దీనిని Soluble and 

with. 

sweet taste అని పేరిడంబడినది.. ఉవ్మ దేశ 

ములందు చెజకగడలనుండియు, సమశీతోప్ల 

చేశములందు Sugar-beat అను హతం 

నుండియు పంచదార విస్తారము చేయ ం౭బడు. 

చున్న ది. ఫోన్ సు మొదలగు కొన్ని చేశము. 

లందు ఏస్తారమూల్యము వెట్టుబడ పెట్టి బీటు 

దుంపలను బెంచి కర టకకేయు గొప్పగొప్ప 

పశిస్థూపనలు కలవుః వాట్టకు Sugar boun- 

అనిపేరు. ంచదారను విసారముగ 

దుపయోగించుూ: 

fermentable carbo hydrate 

ties 

మిళాయీలు చేయుటయం 

చుందురు. 

శర్క-ర సమధథాతువుగ నుండి చలవవేసి. 

దాతువునకు బలము గల్లీంచును. వయావథధ 

ముతో దిని ననుపానముగ లోని కితురో, ఆ 

యాషధగుణమును త్వరితముగ నరీరమంతటను. 

వ్యావీంపం జేసి గుణము! గల్టంచును, కాన,. 

ద్యంద్వరోగములం దనుపానముగ దీని నిచ్చు 

చుందురు. శర్క-ర నజకులను మాన్నును. శరీర 

మున ర_క్షమును శుభపజుచును. నరములకు. 

బల మొసంగి, క సని హరించి, లోని దుష్ట 

పచార్థకూటమిని సడలం టే జెసి కడుపునొవ్సిని: 



పంచథారల. (తీరము పం ధారల (బర ) 

శాంతింపంకేసి ఆరోగ్యమును రథ్నీంచు ననియు, 

ఉన్నాదము, ఎక్కిళ్లు, కామెర్లు, జ్వరతీవిత, 

"తాపము దావామ్ము ధాతునష్టము, (పదర 

(యోనిరోగ్యము, (పమేహరోగము, పాండు 

రోగము, పైళ్యవికారము, బడలిక, బలహీనత, 

మూతికృచ్చ్రము, మూర్చ ర _క్లుపెత్యము, 

వాంతులు శ్యాస్క శోష, తయ రోగముల 

నివారించు ననియు. జెప్పంబడినదిః 

పంచదారను పరగడుపున దినినను, అధిక 

ముగ దినుచుండినను ఆశలి.మందగించి అజీర్తి 

కూడ గల్లించును. గర్భమున నెమిడీక్ పాము 

లను, నులిపురుగులను గల్లించును. ఈదోషము 

లకు విజుగుకు బౌదంపప్పు పాల్కు పులుసు, 

తుంగము_స్తలచూర్షము నని చెప్పంబడీనది. 

పంచధారల (తర్హము)---౩ది విశాఖ 
పట్టణమండలమున, స తాలూకాలో, 

అనకాపల్సిమండి పదునాల్లు మైళ్ల దూరమునను, 

యమెలమంచిలీనుండి యెదుమెళ దూరమునను 

ఉన్న తీర్థము. ఇటనున్న పర్యతమునకూ ఫణిగిరి 
'యనిశే క పర్వతదవీణభాగమున నై నెదు జల 

ధార లుద్భవించి, సమిోాపముననే కలిసిపోయి 

యుంట నివే రయ్యెను, అట ,కదు ఫరాంగుల 

దూరమున “పంచధారలి' యనుే పరం బరంగు 

గాంమమును గలదు. ఆధారల కించుక యెత్తున 
కొండపీక్కను శివదేవస్థాన మున్న ది. 

తొల్లి శివభక్తుం డగు మార్కండేయుని 

హింసించి యముడు శివీతు. డగుటయు, 

మార్కండేయుడు రవీతు. డగుటయు పురాణ 

పసిద్ధ మే. అ త్తత్రి నాయముండు తన బేశికుం 

డగు వరనిద్దు నాశ9యించి యాయనసలహో 
మేరకు ఫణిగిరిపై పంచథారల సమిపమునననే 

గురువుగారిశే వరిట వరి సిద్దలింగము. ప పితిప్టించి, 

పూజించుచు తపంబొనర్సి శివపసీదత నందే 

“నంట ఆశివలింగము. యముధర్శరాజునే ఫ్ర ప్రతీప్టీత 

1722 పంచథారల (తీర్ధము) 

మగుట యమధర్శలిం గేశ్వరు? డని ప్రజలచే 

వాడంబడుచు వరసీద్లలింగ మునుపేరు వాతం 

బడక మాసిపోయెను. 

కాలము గడ చిగడచి ఆశే రింకను కు పపటు 

పయడి ఇక్కాలమున ధర్మలింగ మనువే 

బరంగుచున్నది. (శాలివాహన వ్ జా. 

౧౩౮౪౫ సంవత్సరమున చోడచకివ ర్తి యీచబే 

వస్థానమునకు( గొన్ని యీవుల నిచ్చినట్లును, 

విష్ణువరనుం డనున్నపతి వీదప( గొన్ని యీవుల 

నిచ్చినట్టును, ఉ పేద) దేవచకివ రి కువూరు. 

డగు నృసింహచకన ర్లీ కొన్ని యీవుల నిచ్చి 

నట్లును, చేవాలయావరణమున వాయవ్య 

దిశనున్న మంటపమున శాసనములు కలవు. 

ఇటీవల ధారల కొక ఫరాంగుదూరమున నే, 

సమిపముగ ధారపాలె నును, గామము నిర్మిం 

పంబడీనది. శాలి ౧౬౬౨ సంవత్సేరమున, విజ 

యనగర మహారాజుగా రీపంచధారల గామ 

మును బెడదకోట రామజోగిగా రనువారికి ఇట 

యాత్రికుల కన్న దాన మిడుచుండుట కగహో 

రముగ నిచ్చి వేసినట్టు రాగిశేకలశాసన మొకటి 

ఈ గామమునం దున్నదంట కాని దీని శివారు 
పల్లె యగు ధర్మవరమును మాత్ర ముంచి తక్కి- 

నదానిని వజయనగరమువా నే తమసంసానము 

నకుం దీసికొనిరని యచటినా రనెదరు. అజెడద 

కోటవారును తమభూముల నమ్ముకొని రంటం 

నా శెవ్య రిప్పు డచ్చటం గానరారుః దేవస్థాన 

మున కిస్స డాబువందల రాంబడిగల భాతి 

కలద6ట, 

ఇటీవల నటువద్కి లేక డెబ్బది వత్సరముల 

కిందట, ధారకు సమీపమున నే మాధవస్వామి 

కొక టా  . దందురు. 

Ew 

న్గూడీన మాధుర్యము గల్లియన్న ది. దీనిని 

లభించిన. రసాయనశ్వాన్ర్ర వేత్త తలు. ధారయొక్కణ 



పంచ బేవతావృతములు 

మార్లమునం 'దెచ్చటనో గంధశసంబంధ ముండు 

టచే చర్మరోగముల నివారించు శక్తి యిందు 

గలదనినట్లు వదంతి కలదు. ముజ్రికి వదలం జేసి 

శరీరమునకు శేలికదన మిచ్చుటయందునను, 
బట్టలను పరిళుభపజచుటయందునను ఛారోద 

కములు సేరందినవ(ట. రెండు గామములందును 

కొబ్బరి యనంటి, పోశతోంటలు చక్కగా 

'బెరుంగుచున్న వీ, 

పంచదెవతావృక్షములు-- (దేవతా 
వృకుములు చూడుడు. 

పంచనదములు-జ ప్యేశ్వరమున సంగ 

మించు _నెదునదులు, ౧ జాతోదకానది, 9 

తక్ ంటానది, 3౩ వృషధ్యనినది, ఈ స్వర్లోదకా 

నది సో జాంభూనది యని లింగపురాణమున 

౧-౪3 అ ధ్యాయమున( గలదు, 

వ్రంకను దథీ శాపథమున సంగమనదములకు 

దథీణపంచనదము లనిపేరు అవి ౧ కృష్ణా 

నద్కి వేశా, లేక వేణినది, ౩ తుంగానది, ౪ 

భదా%నది, ౫ కోనా లేక కోయన నది యని 

విష్ణుసంహీతే ౮౫ అధ్యాయమునం. జెప్పం 

బడినది. (నదములు చూడుండు, 

పంచనారాయణములు-బదరీనారా 
యణములు--హిమవన్న గమున గార్వాల్ 

ర దున్న బదరీనారాయణ శ్నైతము 

( బదరినాథము ) నంటి యున్న నారాయణ 

నతేము పేరు, 

౧ బదరీనారాయణము- దీనిని నరనారా 

యణ మనియు, బదరీనాథ మనియు నందురు. 

9 నదర గారాతు కస 9 యోగబదరీ 

నాథము (పాండు వేశ్య్వరము), ర అదిబదరీ 

నాథము. ౫ భవిష్యద్భద రీనాథము. ఇంకను 

తియుగీనా రాయణవ్షేతి మని వేజొకటి కలదు 

గాని, అది బదరికారణ్య శ్నేత్ళము కా దందురు, 

పంచనింబలు- నింబ యనిన వేము, 

1728 పంచప లవములు' 
యm 

లేక వేప కర్ణము, అయుశ్వేద _వెద్యశా్తు 

మున పంచనింబ లన వేంప చెట్టుయొక్క- 

ెబెరడ్కు వేంపాక్కు వేంపపూవు, వేంపకాయ,, 

జే సెపట్ల ట్ల (బెరడు) యని యెబుంగునది. 

పం చనియవములు-- ౧ ₹ చముం 
శరీరములోపలను, వెలుపలను గూడ శుచిగల్లి 

యుండుట, 

_౨ తపము-కాయిక వాచిక మానసికముల' 

మూంటిని నంతనియమమువే. తవింపం (వేండి 

యగునట్లు) జేయుట, 

త్రి సంతోవము-సుఖదుఃఖములు, ఆపత్శంప 

దలు కష స్ట్రసుఖములు, దార్శిద్యైశ్వర్యములు, 

ను. దగ్గంద్భముల ( రెండింట్సియం 

దొశేరీతి నుత్చాహముతో వాట్ల వేదనలకు 

వెజవక సహించి యనుభవించు చుండుట, 

ర్ర స్వాధ్యాయము- వేద ఇాస్త్రాదులు పఠిం 

చుచుండుట, 

౯! ఈ (రబ శభానము - పర మేథ్యరుని: 

యందు మనస్సు నిల్సి ధ్యానించుట, (నియ: 

మము చూడుడు.) 

సంచపల్లనములు- వుణ్యాహవాచ 
నము, వితేములు ముద లగువాట్టయందు కల 

నములలో నెదు చిగుళ్ళ నుంచెదరు, ౧ అళ్య 

మరు (రావిచిగుళ్టు, 9 ఓ దుంబరపల్ల 

వనములు ( మేడి చిగుళ్లు, ౩ వటప ల్రవములు(మళ 

చిగుళ్ళు, ర ఆ మపల్ల నములు (మామిడి చిగుళ్లు), 

» పత పల్ల వములు (జువ్విచిగుళ్ళు). 

స పంచపల్లవములు-౧మామిడి, 

౨ నేలేడు, ౩ వెలగ, ఈ కయ (బీజ 

వ ౫ మానేదు (బిల్వము). 

తాం తికకర్భలకు పంచపల్లవములు: ౧పనస 

చిగుళ్ళు, ౨మౌొమిడిచిగుళ్ళు, వ్ర రావిచిగుళ్ళు, 

. ర మజ్జీ చిగుళ్ళు, పొగ డ(వకుళము ) చిగుళ్ళు.
 



పంచపవితొసరోవరములు 

__ ఆయుర్వేద వైద్యశాస్రుమున ౧ మామిడి 
చిగురు ౨ నేరెడుచిగుకు, ౩ వెలగచిగురు, ర 

చూనేకుచిగురుు ౫ మాదిఫలపు చెట్టచిగురు, 

విటకు పేకు 
న స 

వితృ కార్య ములందు మ పుచ 

పల్లవము లన ౧ ఆ శ నయ్క (ర అక్ష, 

రములు), _౨అస స్తు శ షట్ (5 అకుర 

ములు), 5 య జ (౨ అకేరములు), ర వ 

యజామహే (౫ అతురములు)౫% న మట్ 

(౨అతురములు) వీటికి పంచపల్ల వములని పేరు, 
శో “చతుర్శ్భిశ్చ చతుర్శ్భిశ్చద్యాభ్యాం పంచభి 

శేవ చ|! హూయతే చ పునర్థాగభ్యాం 

సమే విష్ణుః పసిదతు॥:' అని వచింతురు. 

పంచపవిత్రసరోవరములు--౧ ఉక్త 
రమున- హిమాలయముపవై టిజెట్టు దేశమున, 

క్ లాసశిఖరముకడ మానససరోవరము (మాం 

ధాళ్ళచకం కన ర్థితపంబొనర్చిపూత మున ర్చెను. ) 

9 ee ఉత్క-ల చేశమునందలి భువ 
నేశరమున బిందుసరోవరము. 

వ దయణమున-బళ్యారి మండలమున జీర్ణ విజ 
యనగరముకడ తుంగభదాి ,నదికవ్యలి నై a 

రాజ్యపు హద్దులలో ఆనేగొంది (తొలింటి 

శిష్స్ గంధ నవ్యలి కతిపయదూరమునం గల 

పంపాసరోవరము (సీతా 'దేవిస్నానమొన ర్భెను) 

ర పశ్చినుమునారాన్ ఆఫ్ కచ్చి యనంబకు 

దాని పశ్చిమపుకడను, సింధునది సముదగామి 
'యయగుతావుసమిపమున, లక్స త్పురమునుండి 

నై బుతి. దిళ్టగా. పదునెనిమిది మెళ్ళలోం గల 

నారాయణసరోవరము. వ (ప్రశంస స 

be యందు. గలదు, 

x అజ్మీర. పట్టణమునకు. ౧౫ మైళ్లదూర 

మునం గల వుఖార్ అనంబడుచున్న వుమ్క-ర 
సరోవరము. ఇది. న సరోవరము. . 
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ఇచట బ్రహ్మా చేవున(విధాత)కొకయాలయము 

కలదు. (శివజటాజూటగంగ చూడుడు.) 

సంచపక్షులు--పంచపవీ (యనంబడు 

సఖీ) శ్యాస్ర్రమున- ౧ డేగ-సంజ్ఞామరము ఆ. 

లి గుద్ద గూబ న పరము తం 

3 కాక సంజ్ఞాతీరము a ౯. ప్రోక్త స 

రము ఏ. ౫% మయూరము (నెమలి)- es 

రము ఓ, 

పంచపొదినది--- దీని నిప్పుడు పంరూ 
య నెదరు. అక్స్చన్ నదిలో సంగమించుచిన్న నది. 

పంచసాగములు-- ఇహలోకమందున 
సంసాకనిమగ్ను € డగు పురుషునకు పంచపాశ 

ము లావరించి యుండుట కలదు, ౧ ఆణవ 

పానము, ౨ కార్మిక పాశము, ౨ మాయా 

పాశము ర బెందవపాళశము ౫ నిరోధళ కి 

వొాన్సము, —- మం 

పంచపితరులు--- (వితరులు చూ, 

పంచ పిత్తములు (చేంతికట్టు) ఆ 
ఆయు రద వైద్యశాస్రమున చేవ” పంది, 

మేంశ,దున్న పోతు, నెమలి ఏటి చేంతికట్టకు పేరు, 

ఇం చేది లభింపక పోయినను, దానికి పత్యా 

మ్నాయముగ డమొసలిచే(తికట్టు వేసికొఎదు 
రట. ఇంకను గొందటు దీవికి చేందుపొట్ల కూడ 

చేర్చుదు రని తెలిసెడిని. 

పంచపంయాగలు--పస్యయాగలు సం 
హిమవత్సర్వతప) దేశమున నయెదు ప్రయాగ 
లును గలవు, 

౧ కర్షపియాగ- అలకానందతో పిండారి 
గంగు లేక కర్త గంగ కలియుస్థలము. ఇటఅంగ రా 

జగు కర్ణుడు కృతున్ర లొనశ్చెను. 

9 'పదిప ప మందా 

క్రిీనీగంగ కలియుస్థలము. 

5 నందప్రయాగ- 6 స స 

కినీగంగ కలియుస్థలము, 



సంచ పే పేేతలు 

ర విన్గుపయాగ - - అలకానందతో ' ధవళ 

(నిష్ట గంగ యు తమ బ్రది బ్ Wu 

శడ నున్నది 

౫ చేవపయాగ- eee అలకా. 

"నృదా, మందాకినీ నదులుకలియు స్థలము, సంయు 

ప్ట్రములలోని అలహాఫవాద్ నగరముకడ 

ఛా రాగంజిపయాగకడ గంగాయమునలు కలి 

యును. దీవిని మూధవప్రయాగ యందురుః 

తియుగీనా రాయణముకడనున్న ష మందాకినీ 

“గంగా శేినకగంగా సంగముమున శౌనక 

('పయాగయు, బదరీనాథ(బదరీనా రాయణ)ము 

నకు నాల్గుమైళ్లదూరమున నున్న మణిభదంపూ 

క్రరాష్ష 

రనుగాామముదరినున్న (కంపుడవవ్య ములోని) 4; 

అలకానంచా సరస్వలీ నదులసంగనుమున 

నున్న సరస్వతీ పయాగయు,సంయు _క్షరాష్తముల 

లోని అలహాబాదున గరముకడ, గం గాయమునా 

సరస్వతు (అంత ర్యాహినుల సంగమ ముకడ 

మా ధవప యుజగ యు, 

గల్పి అష్టష్రయాగ ల నెదరుం 

షం 
ధరా 

సిరా బ్రతలు-- (ప్రేతలు చూడుండుం) 

పరబ అక కత (పంచబలా)--- 
యు స్వేద వైద్య శాస్త్రమున ౧ బలా (ముత్తవ 

పులగము), ౨ అతిబలా (దువ్వెన చెట్టు), 3 

నాగబలా (జిబిలీక), ర రాజబలా (గొం తేమ 

గొమరు, ౫ మహాబలా (సహా దెవిచెట్టు) 

ఏట్టప “పంచబలో యని పెరు, 

_ పంచబాణనుంలు-(మన్మథ బాణములు 
-చయూకుడు) 

_ పంచవీజములు - ఆయుశ్యేద వైద్య 
“శా న్ర్రమున ౧ పెద్దద్ 'సగీంజలు, _9 "న్స దోస 

గింజలు, 3 దాకిమగింజలు, ర తామరగింజలుు, 

ca దూలగా ండిగింజలు ఏటికి పేరు. 

నుతాంకరమునం ఆవాలుు౨ అజా మోద 
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పంచబ్యహ్మామంతములు 

ము, 3 జీలకజ్ట్య, ఈ ' నువ్వులు, సీ గసగ సాలుః 

ఏటిని కక లని నుడివి యున్నారు. 

పంచ బౌద్ద (మత) నర్తులు-- ౧ 
విరోచనధ్యాన “ముద్దుని శ క్తిపేరు.. లు వజిధాతే 

శరీ శ్ర క్రిం ౨ అక్ష భ్యభ్యాన బుద్ధుని! కిపేరు 

లోచనా కి. 3 రత్న సంభవధ్యాన బరు 

చేయు మాముఖీళ కి*ర అమన వావ ని 

శక్తి కి చేరు పాండ రాళ క్తి ష్ (ఈత Pa 

జము ed న... బుదుని శక్తి 

త; తారా చేప్న్ల కి కీ (ఇతతురాయలబుద్ధుం డు) 

ప్రజ్ఞా స్వా భావికబౌద్దము న అర్యశా రాళ Et 

వరకి వ, అర్య తారా ద్వంద్వము* 

పంచబ్రహ్మమంత్రములు--౧ సద్యో 
జాతే ౨ వాము బేవ, ౩ అఘోర, క్ర తక్పురుష, 

గ ఈశాన మంత్సము _లై "లెదును పంచబ్ర)హ్మా 

నుంత్రేము లనంబడును. పట్టను పర మేశ్యరుండు 

కావిక, కాశ్యప, భరద్వాజ, అతి, గాతము 

లనుపంచస్టులను. శై వులుగ నొనర్చ యుప టే 

న్ం చెను, త Oe పర మేళ్త్యరుం డుప 

"దేశించుటం బే మెత్చరునకు ౧ సద్యో జాతే 

ముఖము ౨ IRAE A 9 అఘోర 

ముఖము ర తత్పురుపముఖము, ౫ ఈశాన 

ముఖము ననునై దుముఖములు కలవని వాడ. 

వొడంగిరిం పర మేశరుని పంచబ్రహ్మ్టీత్మకుం 

డందురు, ఈ పంచల ప హ్మమంత్తేము లై లె దింటిని 

వెదమూలము లందురు. 

౧౭ సదో్యోజాతమంతిము- నకారరూపము, 

పశ్చిమదిశనుండి కల్లిన యుపచేశము. అ బుద్ది 

ద్యుతి, లత, మేధా కాంతి, ) స్వధా ధృతి 
యనంబకు నెనిమిది కలల కాశథ9యము. 

౨. వామ బేవమంతము- మశారరూ సము. 

ఉత్తరదిశనుండి కల్లిన యుపబేశము, ౧ రజా, 

౨ రమా 3రత్కి ర పాలీ, ౫ కామా, ౬ సం 
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ధాత్రీ ౧౧ భామినీ, ౧౨ మోహిస్కీ ౧౩ 

మనోన్ననీ యనంబడు పదమూండుకలల కాళ ) 

యము. ' 

క ee తము-శికారరూ పము 

దతీణదిశనుండి కల్లిన యుప బేశము, ౧ తమా, 
౨ మోహో, ౩ తమా, ౮ నిష్టా, ౫ మృత్యు, 
౬ మాయా, ౭2 భయా, ౮ జరా అను నెన్నిది 

కలల కాళ యము: 

రః తత్పురుప బం హ్మామంత్య ము- వాకొన 

రూపము పూర్వదిశ నుండి కల్లిన యుపచేశము. 

౧ శాంతి, _9 విద్య, ౨ హితిష్ట, ర నివృత్తి 

యను “నాల్లుకలల కాశ యము. 

ఏ ఈశాన బహ్మమంతగము- -యకారరూస 

ము.వము ధ్యమ స్థానమునుండి కల్పిన యుప బేశము, 

౧ శగిన్సి ౨ అంగద, ౩3 ఇప్ట్ర ఈ మరీచి, ౫ 

జ్యాలిస్ యనంబడు నెదుకలల కౌశ్రయము. 

ఇట్లు సంచబృహ్మమంత౦ములు (శె శెవపంఇబా 

కురీమంతాగకురరూపము లె ముప్పది యెన్నిది 

క్లల కరి కందరు C వేదమూలముగ నః న్నవి 

గం శేస్పంభడినవి. 

పంచభద్రములు - ఆయు క్వేద వైద్య 
శాస్రుమున తిప్పతీగె, సర్పాటకము, తుంగ 
దుంప నేలవెము, శొంఠి ఏటికి, ముర 

వంచభర్హలం-- (పత చూడుడు 

పంచభూతములు--భూతములుళూ, 

పంచభ్యృంగములు  ఆయుశ్వేడ 
ఎది శొత్ర్రుమున డావరుడంగి, వావిలి, జమ్మి 

(కమి), గంజాయి, తాళీస పతి పిటికి చేరు. 

గరజాయిన్ బదురు తేగడ అప్ కొక నటు 

గలదు. ఫీ 

తు రు న 

భా ) చూడుంయం) ప్రథాన్థానవు శార్యాలయ 

ములు నదడియాడువురమునరచే యున్నవి. గలు, 
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పంచ వహాపొతకములు- (మహా 

పంచ మహాశబ్దములు- 
శబ్దము, ౨ వితేతశబ్దము, 5 సుషిర శబ్దము, ర 

వంది శబ్దము ౫ మాగధ శబ్దము. 

పంచమారములు-గురుశిష్య ధర్మ. 
వరత 1. మార్గము- కోతివిల తలినిం 

mn యm 

బట్టుకొనినట్లు శిమ్య డే గురుని వీడకుండుట. 
య 

౦ విహంగమారము- పతీ గూడు పెటి. 
గ Jon టై 

ee గూర్చుండ్ వొదిగి పీలలం చేసి రషీంచు. 
ర్లు య 

నట్లు గురుండే శిష్యునియందు బాధ్యత వహించి 

బోధించి మార్షమున. బెట్టుట. 

5 మారాల మారము- వీలీ తన విలలను 
| oe) ౧ య యి 

నోటలగజుచుకొని గొంపోవుచుండు నటు గురుడు 
యm 

శిష్యుని తనతోలహాడందిప్పికొనుచు బోధించు. 
చు మార్లమున ( బెట్టుట, 

ర మొానమారము- చేప గుిడుపెటి తాను. 
౧ Jon లు 

జూచుచుండుట మూతిమున వ్. డన్ని యు 
) 0౧ 

వీల లె బూాగుపడునటు గురుండు శమ్యు నకు 
యm— య 

బోధించుచు అప్పటప్పట తానే వానినరయుచు 

వి ద్యా భివృద్ది పరిశీలవించుకొనుచు మారమున. 
రు లొ 

౧ ఘన 

శెట్టుటం 

> కూర్భమార్షము- తాలు ఒక తాన్సన 

గుడనిడి యెచట్కో ఏ7డిని. తిరిగి ఆతావునకు. 

రాలేకపోయినను రా లేకపోన వును, తన (గుడ్డను 

గూర్చి మనస్సునందు త లంచుకొనుచుండిన 

యంతమాతిముననే యని విల్లలై. శరన సెద్దవి 

యగును. అనై గురుండు శిమ్యున కుప చేకించి, 

తిరుగ వన గాంచకున్నను, తన మదియం 

దాతని యభివృద్ధిం గాతీంచుటం జేసి శిష్యుడు. 

పరిపూ ర్తి రి నంది “మార్షమునం బడును. 

పంచముటిగంజి -- బియ్యము, సెన 
Gr ప. ఉలవలు: సముషూను 
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ములుగ గాచిన గంజి, వేండిది తీదోషహరమై 
-పథ్యమై యుందును. 

పంచముద్ర అతా ౧ భూచరీముది, 

ఫచరీముద, ౩ మధ్యమాముద్ర, ౪ మణ్ము 
-భీఘ్టుద్యు ౫ శాంభవీముది. ఇవి ముఖ్యము 

J 
“OX ముదలని చెప్పబడినవి. 

సంచవ్లనాలమ్సుల్లు -- ఆయుశ్వేద 
దెద్యవిధానమున పంచమూలములు చెప్పంబడి 

గన (ఏదుజాతుల వేజులనిఅర్గము). వేర్వేజు 

రోగి స్థితుల సె నుపయోగించుట కివి పలువిధ 

శ ఇెప్పియున్నారు, వందు బృహత్పంచ 

"మూలము లనియు, స్వల్ప లేక కనిషఘ్టపంచ 

మూలము లనియు, హరిన్వపంచమూలము 

అనియు తృణపంచమూలము లనియుు జీవన 

- పంచమూలము లనియు,శ తావరీప ౨చమూలము 

“అనియు, బలాపంచమూలము లనియు, కంటక 

'పంచమూలము లనియు, గోకురపంచమూలము 

అనియు, గుడూచ్యాదిపంచమూలము లనియు, 

మధ్యమ సంచమూలము లనియు భేదములు 

చెప్పబడి యున్న వి. 

సర్వనాధారణముగ ౧ "శవ్యము, 9 చిత 

మూలము, ౩ గంటుభాౌరంగి, ఈ శొంఠి ౫ 

దుంప రాష్ట్రము ఏట్రిని పంచమూలము లను 

చుందురు. 

నేలములగ్క, వాకుడు, పృశ్ని పర్తి, శాలిపర్లి, 

పల్చేరుల వెళ్ళు ఏటిని హిస్వపంచమూలము లని 

వాడుచున్నారు. తృణపంచమూలము లాయు 

శ్వేద వైద్య గంథములందు మూడు ఖేదాఖి 

పాయములహాలై యున్నవి. చకోద త్తి కున 

దర్భ వేళ్ళు, రెల్తుగడ్డి వేళ్ళు, ముర౭దర్భ వేళ్ళు 

శాకిచెజకువేళ్టు, దర్భ వేళ్లు పంచమూలము 

గటి ెచ్ను చరకము నందు ముంజదర్భ వెళ్ళు, కాకి 

“చెజికు వెళ్లు, దర్భ గడ్డి వేళ్ళు జెల్లు వేళ్ళు, కాలి 
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తృ ణపు వేళ్లు పంచమూలమ్లు లని వచిం చెను? 

వైద్యక నిఘంటువునం దిటులనే చెప్పబడి 

నది. ఇంక సుశృతమున ముంజదర్భ వేళ్ళు, 

కాకి చెటు కు వేళ్ళు, ద రగ డ్డి వేళ్ళు, జెల్తు వేళ్ళు, 

కక్కి సగడ్డి వేళ్ళు పంచమూలములుగ జెప్ప 

బడినవి. విటికి తృణపంచమూూలము లనియు? 

'బేరిడం బడినది. 

జీవనపంచమూలములకు పు. మని 

యు బేరు కలదు, ఇవి ౧ జీవకము, ౨ బవ 

భకము, ౩ మేధా, ఈ మహామేధ్యా ౫ కాకోళీ 
యని యనుచున్నారు. ఇపి పచారమునందు 

లేవని ఒకవాడుకయుం గలదు. 

న తావరీపంచమూలములు విలి చేల సంబం 

ధము. విల్లిపెసర, పెసర, గళ్లేరు, ము త్రవపుల 
గము, ఆముదపు చెట్టు పట్ర వేళ్ళని వాడుచు 

న్నారు. ఇవి కిిదోమహార మనుచున్నారు. 

పిట్రికి ముధ్యమపం చమూలము లనియు. బే. 

బలాపంచమూలములు-బల, నాగబల, అతి 

బల, మహాబల, యనంబడునవిం 

పసుపు తిప్పతీగ నేలగుమ్మడి, సుగంధి, 
ఒద్ది (మేడాశింగి వేళ్ళను బలాపంచమూలము. 

లని వాడుటకలదు. మజీకొందటు మతాంతర 

ముగనో అభిపాాయాంతరముగనొ ౧ ముత్తవ 

ఫులగపు వేజు, ( పెన్నేరు వేజు, 53 సిసివీము 

పము, వెబు, పాపాణభేది వేటు, 

దున్వెన చెట్టు వెజు బలాపంచకముగ వాడు 

టయుం గలదు. కొన్ని చేశములందు చిట్టి 

గుమ్మడి వేటు, తక్క-లి వెజు, కలి నొట్టువెటు, 

ము త్రనపులగపు వేజు, నల్హచండివేబు బలా 

పంచమూలము లని వాడుచుు, టి ఫ్ పాయములు 

జ్వరములు, క ఫములు, - వాతములు హరించు 

ననుచుందురుం 

కంటకత్రయ మనిన పల్లేరు, నేలములగ 

వాకుకులకు శేరు, ఏటి వేళ్ళను, కోలాకహొన్న, 

రాజబల, 

(చంగోని 



పకబరాన ములు 

ముయ్యాకపొన్న వేళ్ళును కల్సి కంటకపషంచ 

మూలము లందురు. కొన్ని దేశములందు సనా 

కనివ్వపంచమూలము, లనుపేరున వాడుచున్నారు. 

గోతుర మనిన పల్లేరున కర్ణము. గోతుర 

పంచమూలము ₹వ్వియో స్పష్టపజుప బడుట 

లేదు. ఇంక గుడూచి యనిన 

గుడూచీపంచమూలములు నీతీరున నేయున్న ని. 

ఇట్టివి _వెద్యవి ద్యానశారదులు తమతమ పరి 

శీలనానుభవముల మేరకు వాడ దగినవి. 

పంచయజ్ఞముంలు-గోమయజ్ఞ ములుచూ, 

పంచరుద్రములు - ౧ అధర్వకిఖా 
రుదము, ౨ ఎవవల్భర్నుదము, 

రుదము, ర శ్వేశాశ్వతరరుదము, ౫ రుదము 

(నమకచమకములు), పెట్టకు పంచర్ను దము 

పేరు 

పంచల కారములు--- (ఆంధ భాషా 
న. ౧ అనుకూల-(లోక 

విరోధికాక లోకానుకూలపివ _ర్రనము కలదియై 

యుండుట), _౨ విమలాం గ-(నిర్మలములగు నదీ 

రాంగములుక లదియైయుండుట్ట అనంగా భయం 

క రాకారయు, అసహ్యామును,రో(తయు గలం 

చునట్లు నరీరాంగములు గల్లియుండనిది యని 

భావము.) ౩ కులజ- (సతు-ల సాం పదాయ 

యు _కకుటంబమున జనించి యుండుట్స్రర్ర కుర్ర ల- 

Cre గట్రయుండుటు) ౫ సుళీలసం ంసన్న - 

(నియమయు క్ష అనయా. పీతి కలది యనిభా 

వము), ఈ యెదును తా కర్ణ లశుణములుగ 

జెప్పంబడ్నవి, ఇవి కల్లియుండుట శ్రీలకు? ల 

పాదమై యుండు వని భావము. ఈయెదింటియం 

దున్న లకారములకు 

వాడుక క లెను, 

5 కాలాగ్ని 

పంచ: లకారము లని 

ag (ఈ పులు) లా 
వన లవణము, ఓకా న లవణము 
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౩ కాచ లవణము, ర వీడా లవణము, ౫ 

సముద )లవణము. 

పంచవకారములు--(ఆంధ్రభాసా సాం 
పృదాయార్థపదము) ౧ వంశము (ఒళశయపుట్టిన 

వంశము), -౨ వపువు (శరీర నౌష్టవము, లేక 

రూపము), ౩ వాక్కు (మాట్లాడు శ క్రి జనరం. 

జకముగ మాట్లాడుశ క్రీ, ఈ వ్యస్ర్రుము- (అర్హ 

మగు దుస్తులు ధరించియుండుటు, ౫విభవము- 

(అర్హ్హమగుస్థితిగతులంగల్లయుండుటు, అవ్ పురు. 

షులకు గారవపిదము లనిభావము, ఈ యైదిం. 

టియుక్క_. పిభమాతురములు వకారము లే గాన 

ఏటికి పంచవకారము లని పేరయ్యను. 

పంచవటములు--- ఆయుర్వేద వైద్య 
శాస్త్రమున మారేడు, రావి, మతి, అకోకము,. 

ము యనంబడు చెట్లకు పంచవటములని చెప్ప 

బడినది, వట మనిన మటీకి wa 

పరు నలి జు ఐదుమటిచె బ్ర మః 

బొంబె రాజధానిలోని నాసిక్ పురము పక్క-గ 

పివహీంచు గోదావరీనది కవ్వలితీరమున నైదు 

మజ్రిచె ట్లుండినతావున శ్రీరాముడు సీతా 

తన వనవాసకాలమున. 

గాంతకాలముండెనని రావమాయణమున6గలదు. . 

ఇప్పుడు శ ఖేరా యనంబడు గోము మున్న 

కావున (నాసికకడ్స శ్రీ వాముండు మారీచుని ' 

జంవీన తానును జూపుచున్నారు, 

లత్మణుండు ళూర్చణఖయొక్క- ముక్కుకోసి. 

లత్మణసహితుండై 

వంచించినతావు నాసికయే. రావణుడు నీతా 

' "జీవి నపవారించిన దీపంచవటియందు పర 

ఇలలో వసించునప్పు డే. తొల్లింటికాలమున 

సతీ బేవినాసిక యిటం బడుటం జేసీ ఇచ్చటి శక్తి 
వీథమ్లు నాసికాన్షైతివీఠ మనుపితీతిగాంచినది.. 

నాసికకడ నొక వెక్యీసహా గలదు. అది నీవె, 

"రెంకుమూూండుశ తాబ్బముల పనిగ ఇరుగ్చన్సండి 

తుండు పోల్చియున్నాండు. (న 

వ 



పంచవల్క-లములు 

__ పంచవల్భ అలములు నట్టి, జవ్వి; 
"రావి మెడి, ఆమ్ల వేత సములకు సంచవల్క_-లము 

లందురు. 

పంచవాద్యములు- వాద్యములు చూ, 

_ * పంచవాయువులు - ఉపవాయు 
వులు--- శరీరమందలి వాయుపులు పదిపిధ 

ములు, పంచవాయున్సలు- a (పాణవాయున్చ, 

౨ అపానవాయువు 3 వ్యానవాయువు, 

ర .ఉదానవాయువ్రు ౫% సమాననాయువు అని 

శరీరమందలి వాయువులు (గాలులు పంచ 

విధములు, 

_9 కూర్చ, 5 క కర ల చేవద త్తే సి భనం 

జయ కం 

పంచవిధభక్తులు-భ_క్రిపంచకముచూ. 

పంచవైద్యకర్మ లు--కయు శ్వేద వైద్య 

శత్రు వెద్యుండురోగికి చికిత్సచేయుచో, 

౧ విరేచనము ల ౨ వమనము 

చేయించుట, ౩ ఓవథీనస్యమును పీల్పించుట, 

ళ నిరూహము, ౫ అనువాసన ఏటికి పంచ 

సు చోపవాయువులు:- ౧ నా 

వర్ష అవి మరు 

పంచశకులు- నాళూలాగమమును తత్త్వ 

భేదపటలమున నిట్లు చెప్పబడినది. 

శో, బిందురూప దశొంశేన 

“ చోమాశ క్తి సముద్భవా ' 

ఉమాంవికా గశేలీ చ 

ఈశ్వరీ 3 నునోన్మని! 

ఉవాళ క్రినుండికట్లన ఉమాశ క్రి, అంబికాశ క్ర 

తేశీశ క్రి ఈశ్వరీశ క్రి; మనోన్ననీశక్షి పంచ 
— 0 

త్తు లనంబడును. ఇవి బిందురూప దశాంశ 

జన్య ములు, 

పంచశిఖు(డు- బుస్. త త్వ్వేజ్ఞాన వేత్త త్రం 

విధిలాపురాభినాథుండు (సీతా జేవిండ్రు జనక 

మహారాజునకు వ. -మొనర్చినగురువుః 
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రక 

పంచాతరి అష్టవిధములు 

పంచ సన్యవులుా థఛాన్యమునువ్వు 

లు సెసల్కు యవలు, తేలావాలుం 
య ke | 

పంచ సాదాఖ్యములు (సాదాఖ్య 
పంచకవముంఎ)--- ౧శ్వ సాదాఖ్యము, 2 

Sy మూ ర్రిసాదాఖ్యము, 

రృనావముక్ సాదాఖ్యము, ౫ కొర్నసాచదా 

శః 

పంచసాయకములం-- (మన్న థ బాణ 
ములు చూడు కు) 

ఎన్ భౌ బల a 

నేవి గ wr 

మెటు గా ో వుములు* 
జ ఖో 

౧ పంచకోటి, ౨ హరికోటి, ౩ కామకోటి, 

రో కంకోగామము, ౫ నటగాగనుము, 

పంచనిద్దులు-( లోక సీ తిసిద్దులుచూ), 

పుల్ల చసుగంధ చూర్ణవు-౪యు శ్వేద 
_వెద్య శ్యాప్రుమున తక్ల.లములు, పోక 

చెక్కులు, అవంగములు, జాజికాయలు, పచ్చ 

కర్చూరముల సముదాయ చూర్షము సకు పంచ 

సుగంధచూర్త నునిపేరు, ఇది కిమిరోగ పెళ్ళ 

రోగముల నడంచి మలమూత్రముల వెడలించి: . 

అగ్నిది ప్తి వి నధిక మునర్పునని చెప్పంబడినది. 

పత అాలునా లం 

౧ చతుశాాశారము, 9 తర చందా కరి, 

9 తక ణా కారము, ర Cs 

౫ వర్తులాకారము (వృత్తే తము Circle) ప 

ప prea 

పంచాక్షరి (అష్టవిధములు)- ౧న్థూల 

పంజారుర్కి. = నూక్ముసంచామరి, బ్ర స 

పంచాతురి ర శక్తిపంచాతుర్తి ౫ అఘోర 

పంచాతురి ౬ క ౭ నియత 

పంచాతురి ౮ పీసాదపంచాకురి అని పంచా 

| వరీమహామంతి) మస్టవిషములు, 



పంచాంగము i 

పంచొంగము-- ౧ తిథులు- పాడ్యమి, 
ద్వితీయ, తృతీయ ముదలగునవి 3౦. 

౨ వారములు- ఆదివారము, సోము వారము 

మొదలగునవి 2, 

3 నకు త )ములు- అశ్వని భరణ కృత్తిక 

మొదలగునవి _౨౭ 

ర యోగములు-  వివ్కు_ంభము, పతి 
మొదలగునవి ౨౭, 

౫ కరణములు- 

మొదలగునవి ౧౧౪ 

ఈ యెనునుగల గ్రథమునకు పంచాంగ 

మనివేరు. బది సంవత్సరమున కొక్క-టిగ 

రీచింపం గుణింపంబకుచుంమను. సంనత్చీరమున 

'కోొక్క_పంచాంగముం 

పంచాంగములుచెడితే నక్షత్రములు 
తిథులు చెశవు-క౨ధ) లోకో 

పంచాచారవములు---3ని శే వాగముము 
లందు జెప్పంబడిన మతెధర్శములు, 

శో॥ లింగాచార 

బవు చౌెలవ, కౌలవ 

స్పదాచారః వీవావార 

స్ప్పృఖేవ చ।,గణభృ త్యాచారకొచ పంచా 

| చారా,పకీ ర్రితాః, 

అలసంపాద సకోమమునందు అనగా ౧ లింగా 

వారము, ౨ సదాచారము 3 శివాచారము, 

ర గతావారము ౫ భృ త్యాచారము, ఇని 

పంచాచాము లని చెప్పబడినవి. 

పంచాచార్యులు (లేక నీరశైవముత 
పంచాచార్యులు)- ఏరశె వమతవిధానమున 
(విరశై వులు చూడు(డు.) పరమేశ్వరు డగు 

తీవ్ర నకు సద్యోజాత, వామదేవ, అఘోర 

తత్వరువ్య ఈశానము లను _నెదు ముఖము 
లాగమో క్షములుగ సుప్కసిద్ధములు, 'కాన్టన నే 

పరమేశ్వరుడు పంచముఖుం డని చెప్పం డేను 

అందు పశ్చిమదిశకం దిరిగియుండు సద్యోజాత 

ముఖము శుక్ల మనియు, ఉక్తరదిథకం దిరిగి. 

0 పంచాచార్యులు 

యుండు వామ చేవముఖము తౌమవర్గ మనియు 
దకీణదిశకుం దిరిగియుండు అఘోరముఖము 

మనియు, సాగిశకుం దిరిగి యుండు 

తత్పురుషు ముఖము ధూసర (బూడిద) వర్ణ 
మనియు, ఏదిశకుం దిరిగియుండు ఈశానము 
ఖము పింగళ వర్ణ మనియుం జెప్పంబడ్ియున్న వి. 

ఇంక్ సీయెదు ముఖములను ధ్యానించు నెదు 

మం|తేము లా వేరులనే సరంగయచు “పంచ బహ్మ 

మంతిము” లని శైనలోకమునం _. బెల్లైడను 
శేవు లందజచే వాడంబడుచున్న వి. 

న పర మేశ్వరపంచముఖి సంబంధులుగ 

నైదుగురు నరక రావా లుద్భవిం చిరి. 

వారు సదొ్యాజూ తముఖసంబంధులుగ చేణుకా 

వామదేవ ముఖసంబంధులుగ 

దారుకాభార్యులు, అఘోరముఖసంబంధులుగ 

(లేక శంకుకర్గాణా 

వ్రంక సీ 

చార్యులు, 

ఘంటాక ర్లాచార్యులు, 

ర్యులు), తత్చురువముఖసంబ౦ధులుగ 

భెనుక గ్లాచార్యులు (లేక గజకర్ణాచార్యులు), 

ఈశానముఖసంబంధులుగ ఏశ్వక ర్హాణార్యులు 

మతళగంథములందు గణాధీశరులనియు, పంచ 

ముఖోద్భవగ ణాధిశ్వరు లనియు( జెప్పంబడినది, 

ఏరిని గురువులని యందురు. పీరిసంతతివా శే 
జంగమ చేవరలు. 

౧ రెణుకగ శాధీశరు(డు- ఈజగద్దురునకుం 

గృతయుగమున నేకాకురశివాచార్యు( డనియు, 

తె తాయుగమున నేకవ క శివాచార్య (డనియు 
ద్యాపరయుగమున ₹ణుకశివావార్యుం డనియు, 

కలియుగమున శేవ శాచార్యశీ వనాచార్యుండనియు 

వాడుక్ నామము లుండినది, 

పిరికి కొల్లి పాఠశ్నేతి మున సోమేశ(రశివ 

లింగసన్ని ధిని (బాళిహాళ్ళి శ్రిశేత వీరసింహో 
సనము స్థాన మనియు, ఏరిది పోడ్వడీ (లేశ 

పోడపటి) నూత మనియు, ఏశేశ్వరగోతం 

ననంబడువారలు,ః 



పంచాచార్యులు 

మనియు, ఏకాకురశివాచార్య పవర యనియు, 
రేణుక శాఖ యనియు, ఏరు బుగ్వేదా ధ్యాయి 

యనియు, వీరిది అశ్వత్రదండ మనియు, రజితక 

మండల ధారి యనియు, హరిత్ (లేక మణి 

మయకలశ్ర మనియు, 'శ్వేతకంథ (దుష్పటము) 
ధర్ లనియు, నకార ప్రధానముగ ప్రసాద 
పంచాతురి జపీంచినవా రనీయు, పృథివీత క 

లవేణు లనియు, పీరి పోడడి మహాసూత 

మున ౧ పురాణ ౨ పంచకంత, ౩ వడంగీ, 

ర సురగ్శీ స మహిషీ ౬ మొరట, ౭ వేణీ, 

౮ చిత్తి ౯ దిగంబర ౧౦ వాట్కీ ౧౧ శౌరి, 

౧౨ నూతూన్ముసడీ యను ద్యాదశ నామము 

సస స ననియు, ౧ శఛశతొాంగ్య ౨ (పముఖి, 

3౩ పర్కర్య ర వృవభ్క ౫ సహస్సాతే, ౬ 

వృవభది, ౭ విషాద, ౮ మోదకంద్క, ౯ 

పదర్శండ, ౧౦ కుంజరార్మి ౧౧ శేవకిఖండ, 

౧-౨ హరిదషండ అనునవి ,ఏీరి ఉపనూతము 

లనియుం జెప్పంబడినది. కొలనుపాక (కొల పాక 

ఇప్పటి ఎనగ్మురాజ్యమున నున్నది, (కొలను 

పా కక్నెతము చూడుడు.) 

శ్ర దారుకగణాధిశ్వరుండు (వామ చేవముఖ 

సంజాతుండు- కత యుగమున ద్వ్య్యత్షర 

శివాచారి యనియు, తితా యుగమున 
ది్భివ క్ట శినాచారియనియు, చ్యాపరయుగమున 

యనియు, కలియుగమున 
మరుళారాధ్యశివావారి యనియు నవాడుశనామ 

ములు గలవాడు, 

పిరికి ఉజ్జయని పట్టణ శ్రీ వెతమున, సిద్దేశ §ర 

నివలింగశ్న తముకడ, వటక్నేత మఠము న జాన 

సింహాసనము స్థాన మనియు, వీరిది న్భష్టీ 

సూతిము, నందిగోత)ము, ద్వ్యతీర శివా 

చార్య సు యనియు, దారుకనాఖ్య యజు 

క్వేదాధ్యాయి యనియు, _పలాశ్షదండము, 

తామిశమండలువు, మాణిక్యమయకలశము, 

దారుకగివాచారి 

1731 పంచాచార్యులు 

ర క్షవర్గకంథ (దుష్పటము ) ధరించిననా రనియు, 
మకారపిధా నముగ మయాపంభాతురీజపపరా 

యణు లనియు, జలతత్ష్యలముణు లనియు6 

'జెప్పంబడినది, 

పరి వృష్టీమహానూతమున ౧ లోహశకంత, 

౨ జ్వలత్క-ంద, ౩ శృంగ రమమతీ, ౫కు శార్సీ, 

౬ చై, ౭ కదార్తీ ౮ చాడర్కీ ౯ కపాటర,. 

౧౦ కుషీకంత, ౧౧ స్వర్శశంతే, ౧౨ సింహీ: 

యను ద్యాదశనామము లుద్భవించె ననియు,. 

పిర్ర ఉపసూతీ' ములు ౧ శేశరాత్యు ౨ నాగ 

దంత, ౩ షణావవ, ఈ వృహంబ్క ౫ శీలాంగ,. 

౬ శృంగిశీర , ౭ శతభుజి ౮ చీలాంబర, 

౯ కుహసన్క, ౧౦ నౌలేశ, ౧౧ బహుజిహ్వ,. 

౧౨ మృగారి యనునవి అపనూల ము లసియు.. 

జెస్పంబడినది, 

3 ఘుంటాకర్షగణాధీశ పరుడు - వీరి కింకను 

శంకుకర్గగణాధీశ(రు లనియు ననుట కలదు, 
(అభోరముఖసంజాతులు), ఫీరీక్రిం గృతయుగ 

మున త్వతరశి నాశార్యు డనియు, కేశా 

యుగమున తవ క్త శినాచార్యుం డనియు, 

ద్యాపర యుగమున ఘుంటాక ర శివావార్యుం 

డనియు, కలియుగమున ఏకో రామకశివాణార్యు 

డనియు వాడుకనామములు కలవు. 

ఎకి దాగకారామ వెతొమున, రామనాథ. 
శివలింగము సన్నిధిని, హీమవన్న గరముపె 
దారశ్షేతమఠ మున, సద్ధ ర్మసింహాసనము స్థాన 

మనియు వీరిది ము క్తిగుచ్చ మహానూతి, 

మనియు, వృష భగోతము, (త్యవీరశివాచార్య 

ప్రవర యనియు, ఘుంటాకర్ల శాఖ, సామవేదా 

ధ్యయన మనియు, ఏరు న్యగ్ )ధదండమును,. 

లోహ (ఇనుప కమండలువును, నీలమణిమయ 

కలశమును, నీలవర్ల కంథ(దుష్పటము)ధరించునా 
రనియు, శికారపిధానముగ నూక్ముపంచాకురీ 



స 

జపపరాయణు  లనియుం జెప్ప బడినది 

"లేద శ త్యేలయణము ees 
wal) జాల 

పీకి ము శ్రిగుచ్చ హాసూతిమున ౧ గోణి 

కంతా, ౨ దంత్కీ ౩ జడరజరీ ౮ తగు 

౫ కేనకంత,౬లలాట,౭ వ్యాఘ" కంత, ౮లోచన, 

౯ భగినీ ౧౦ జూలుకంత్క ౧౧ నటన, ౧-౨ 

భదదీ యను ద్వాదశ నామము షా 

ననియు, విరి అతన అలా ౧ సహాస "dy, 

గ 9 గణమాలుడ, గ్ర నిరశన, సో 

యమద్విశ, 

మృత్యు నాశన, ౯ 

(౯ వ్ త్రాం 

౬ సహాంగ్క, ౭ లలికౌంగ్క ౮ 

సుతెన ౧౦ భుంటవ క్షి), 

౧౧ సరో, ౧౫౨ భవ అను పేరుగల ననియు 

జెస్పంబడినది. 

ర భేనుక గణాధశ్వరుందు- ఏరి కింకను గజ 

కర్ణ గశాధిశ (రుం డని డనిపేరు కలదు, (శత్సురుష 

ముఖ సంజాత్రులు) వ్ఏక్షి గత యుగమున 

చతుకకుర శివాచారి యనియు, తకాయుగ 

మున చతుర్గ కృశివాచారి యనియు, ద్యాపర 

యుగమున ధెమకస్షశినావారి యనియు, కలి 

యుగమున పండితారాధ్యకివాచార యనియు 

వాడుక నామములు కలవు 

పికి శ్రీ ,శీలమున మర్చి కొర్టుననివలింగ సన్ని 

ధిని సుధాకందాండక్షేత) మరఠరమున ,నరాగ్య 

వింహాసనము సాన మనియు, వీరిది లంబమహో 

సూర మనియు, భృంగిగోతము చతురకుర 

శివాచార్య పనర యనియు, భేనుకర్షశాఖ, అధ 

ర్వణ వెదాధ్యయన మనియు,ఏరు వెణు( వెదురు 

దండము, కాంశ్య(కంచు)క మండలున్ర, ధూసర 

మణమయకలనము, బూడిదరంగుకంథ(దుప్పట 

ము)ధరించువా రనియు, వాకార పిథానముగ 

నూలపంచాకురీజపసరాయణు లనియుు నాయు 

త_క్హ్యలక్ణము గలనా రనియు. జెప్పంబడినది. 

"వరి లంబమహానూ తమున ౧ కివుటీ ౨ 

రజ్జుకంతా,. 3 భస్ట్క, ఈ లిఖర్సి ౫ శాషణి, 

1782 పంచాచార్యులు 

౬చందగ, ఢి మృతేక-ంతే,౮ా కాఫక, కామరడి 

౧౦ భరీ, ౧౧ రామగిరి ౧౨ పమ యను 

చ్వాదళ నామము లుద్భవించె ననియు, వీరి 
ఉపనూత్యములు ౧ అగ్నీర్భూత, ౨ హవిత్మ 

వ్ర నిర్ణంలే, ర నిశారూఢ, ౫ సిశాఖ, ౬ a 

టాక్, ౭ కరాడ్, ౮ వాదాస్య, ౯ జాబాలి, 

౧౦ హరిన్ముఖ, ౧౧ శ్లిలాద, ౧౨ విటగుండము 

లని Es యనియు. జెప్పంబడినది. 

౫ విశ్వకర్ణ గుణాధిశ్యరుయం- (ఈ శానముఖ 

సంజాతుండ్య వఏరికిం గృతయుగమున పంచా 

ఖురశివాణార్యు డనియు, (తా యుగమున 

పంచన_క్టశినాచారి యనియు, ద్యాపరయుగ 

మున విశకర్ణ శివాచారి యనియు, కలియుగ 

మున వి శ్వా శాధ్య శివాచారి యనియు వాడుక 

సామములు కలవు, 

ప్రికి( గాశిత్నేతమున విస్థ (నాథ థీవలింగ 

పరిది 

పంచవర్ద మహాసూ నూతగము, స్క-౦ద (ము, 

సంవాతుర శీవాచార్యప్రవర యనియు, విశ్వ 

కర్ణ శాఖ, సూత్ష వేదాధ్యయన మనియు, వీరు 

బిలం (మా నేడు) దండము, సంర కమండలు 

ప. మ క్షు 

(దుష్పటము) ధరించువా రనియు, pre 

ప్రధానముగ మూలపంచాతు రమంత్య) 'జపపశా 

Fo లనియు, ఆకాకర శ్ర్యలతణము గలవా 

రస్మియు( జెప్పంబడినది, 

పిరి పంచవర్షమహాసూతిమున ౧ పాళుపత్య 

౦ కంబళ, ౩ దశముఖ, ర గోధర, ౫ వృషభ 

౬ జరత్కంద, ౭ గుహగ్య రా గిగీస్క ౯ పంచ 

ముఖ, ౧౦ ముసల, ౧౧. లగుద్మీ ౧౨ వివితి 

యను, స్ ను లుద్భవించె ననియు, 

బ్ ఉపసూతిములు ౧ న. ౨ పంచ 
i 

ద్వగ క గీరివ కర దశానన్య * వృష్టాన్య 



పంచానన నది న్ 

౬ గోముఖ, 2 అజాగ్యన, ౮ా విషూనన, 

[ ౧౦ జగతవ, ౧౧ శీత పాద, 

లనుశేరులు గలవి 

మ 'జెప్పంబడినది. (వీరశైవులు చూ 

విర శేవలింగాయతమ తము చూ 

"పంచానననది-నుగధచేశమున రాజగిగ్ 
పీంచు నది. బ్రింది బిలము. 

౧ పు స్మందము 

పంగా పవి 
Sue 
(కాదే లగుహా చూడుడు.) 

పంచాప్పరస్తర్ధములు _- రామాయణ 

మున వు. సరము బొకసరస స్సున నం చుం 

నని శెలియు చున్న ది. కొందజు పరిశోధకులు 

నానాంటి కాసరస్సు మెరకయె, అందు ౧ కాపు, 
ద 

య బుంధన్ఫూరు, 5 బంజియువా, ర వోని 

యను చిన్నచిన్న సుసానము లిపం కున 

తావ్రగ నున్న దనియు దెల్పుచున్నారు. ల 

ఫోటానా గపూరునం చున్నది, 

స 

pn & 

న వై తన్య చర తామృతమున నవా 

ములు గ్కర్త మున నున్నట్లు చెప్పబడిన 

య తః అంధ "దేశమున అనంతపురముజిల్లా) 

డం గల దని వాగసెను, భాగవతము ౧౦-౭౯ 

యందు దహీణచేశములం దని 3 చెప్పంబడీయుం 

టయు, భారతము అది. ౨౧౭ అధ్యాయమున 

బలరాముడు శలీసి సంద ఖా నిని అట్టనుండు, 

కృించినట్లు చెప్పబడి .యుంటయు, బళ్ళారెక 

Hoa ౫౭మైళ్ళ దూరమునందు6 గల 

పంచాప్ప్సరి స్ట స్త్థమే స కియగునది యని వోల్చి 

యున్నా రుః “కట (ప్రశంస హాభారతము- ఆది 

పర్వము, 92 ain సరద 

పురాణ- కుమారికాఖండము ౧ అధ్యాయము 

నను గలదు. 

సంచామృ తవ ములు- 'దేవపూజార్థమగు 
పంచామృత తములు- సాలు. తేన, ప య్యి, 

లబ పంవారవి వేకము... 

'పెరుంగ్రు శర్కర లని చెప్పంబడినది ఆయు 

కద వైద్యశాస్ర్రుమున పంచామృతము లన- 

తప ఎతీగ్కపల్లేకు, నేల తాడి, నతావరీ, ముండికా 

లేక గోతురముండి యని చెప్పంబడినది.. 

పంచాయుతనము -- ఆయకన మన 
న మని యర్థము. నామాన్యముగ పంచాయ 

త్న మునే నతు సులు పూజించునది 

యని భావము. ౧ ఆది వత్యము (సూర్య కాంత 

నిలతోం జేయంబడిన గు డనినూ ర్యాకారము). 

_౨ అంబిక (స్వర్హశ క్త క్రి (ఆ ) విగహము), 9 

వుండు (సాలగానుము), ర గణనా 

నగ ఖు శ్వర ప లా దీనిని కోణ 

' డదానదియందు నొరకు నొకఠవిధమగుశిలతోం 

ము హేళ్చ్యరుండు (నర్మదా 

ణలింగము గాని, లేకున్న 

ఉటికలింగము గాని యె యుండవలయును. 
న్స 

శ్రీరామపంచాయతనము- శ్రీరామ, నీత 

లః ఇ భరత, కతున్ను “గ నావం 

ఇం దొాంజ నేయవిగగ%హము ఫ్రే తజణచుగ 

ముర షంన్ని | 

శె న పంఛాయత నము- శివ, పార్వత్కివి ఘ్నే 

శ్వర నంది కేశ(ర, భృంగేశ్వర విగవాములు. 

విష్టుపంచాయతే నము- విష్ణు దేవుండు, శ్రీ శ్రీ చెవి. 

గర్రుతంతుయ, ప్ష స్వ నుం, అనంతుండు, 

'సేకషుండుం (వాము పైని 'దేవ్చం డుం డెడన్సి 

పంచార్డ వివెకను- అర్ధపంచక వ్ 
కనంం--(ఛామానుజ నైప్తనమతమున) పంచా 

"నము లెజిగియుండుట యనిభావము వ 

౧ స్వస్వమాపము-(అనంగా (పాణియొక్క- 

లనీ ణలమ్యేముల నెజబుంగుటు, అ లు ౧ 

నితతపొోణులు, ౨ ము కపాణులు 3౩ బద గా ఫా 9 వ. / | 3 

పాిణుల్కు ర శకేవలఫాణులు, ౫ ముముము 

జ నని ఐదువిధములు* 



సంచారామములు (వేత్యములు) 

౨. పరస్వరూపము- (అనంగా పరమేశ 
రునియొక్క-  లవేణముల నెణుంగుట్స సరమే 

శ్వరుండు ఐదుస్వరూపముల 'దెలియనగుచుం 

డును, ౧ పరస్వనూపము, ట్ర్ ప్యూహస్వరూ 

పము, 3 విభవస్య్వ్యరూపము, ర అర్భాస్వరూ 

పము, ౫ అంత ర్యామిస్వరూపము నని యెదు 

విధములు. 

౩ సరు సరా లమ ఇది౧ ధర్మము, 

౨ అర్దము, ౩ కామము ఈ మోతము, ౫ 

పరమపదము అని మెదువిధములు. . 

స్ట ఉపాయస్వరూసము- ఇది ౧ కర్న, ౨ 

జు కి భక్తీ ర సర్ ౫ ఆచార్యా 

మానము నని యైదువిధములు, 

౫. విరోధిస్ఫరూ పము- పెనాల్లింటిని సిద్దింస 

నీయని యాటంకము శకైదు. ఇవి ౧ స్వస్వ 

రూపవిరోధి ౨ పర స్వరూపవిరొధి, 3 పురు 

ార్థవిర్ థి; ర ఉపాయవిరోధి ౫ పాసి, 

లేశ సిదినిరోధి యని యైదు విధములు, ఏట 

వివేశము అనగా ఏటి నెటింి సవ రించుట 

పంచార్థని వేశము. 

పంచారామములు (క్రైత్రములు)- 
గోదావరీముండలములలోని యైదు గాామములు, 

అవమురారావు, కొవురారావమ, భీమారావు, 

దామౌరామ, శీరారామములు. వీటిని వెత) 

ములుగ నచటివా రనుచున్నను ఏటి నిజస్థితి 

సంశయగ, స్టముగ నున్నది. 

౧ అమరారామము - దీనింగూర్చి యేమి 

యుం దెలియ రాకున్న ది. 

_9 కొమరారామము-దీనింగూర్సి యేను 

యుం చెలియరాకున్న ది, సుప్రసిద్ధ స్థలమును 

కాదు. బహుశః కుమారారామ మేమో. 

౩ భీమా రామము-కృవ్ణ జిల్లా,గుడి వాడ యొద్ద 
నున్న భీమనర మని కొందజునుు చామ ర్లకోట 

"కెదురుగనున్న భీమవర మని కొందబును అభి 

1784 పంజరము _క్షపటీ న్యాయము 

(పాయ భేదములు కల్లియున్నారు. గుడివాడయొద 

నున్న భీమవర మనువారు అచటి గునుపూడి 

గాగమములోని (జంగాలగునుపూడి) సోమసుం. 

దరశివలింగక్నతమును, చామర్గ కోట భీమవర' 

మనువారు (చాళుక్య) మవర ములోని భీమేశర 

రీవలింగమును పనిత స్థలము లని వాదించెద రు. 

గ్ర దా,మౌరామము-9ఇది గోదావరీమండల. 

ములోని కోటిఫలికి అజుమైళ్లలో నున్నది, ఇట 

భీ మేశ్యరశీవలింగము కలదు. 

ఫో (రా రామము-పశ్చిమగోదావరీమండల 

ములోని పాలకొల్లును బహుశః పాలకొల నే మో), 

శీరారామ మనియెదరు. వది వర్తకస్టలమె 

యున్నది, పక్సిమగోదావరీమండలమున న్ల్చా 

పురమునుండి కజుమైళ్ళదూరమం దున్నది. ఇట 

రామలింగేశ్వర చేవస్థా నమును,అందొక యె లైన 
(en 

గోపురమును నున్న వి. 

పంచాలవగో త్రము--(వీతవావ్య లేక 
యాస్కగ ణము చూడుడు.) 

సంచావనికములు-- ఆయు క్యేద వెద్య 
శాస్త్రమున మేకపాలు, మెంశపెరు, నెయ్యి, 

మేశమూ త్రము, సెంటికలు నని చెప్పబడినది, 

పంచాస్త్ర ములు-- (మన్మథ బాణములు 
అణాల 

చూడుడు.) 

పంచపనిషత్తులు-- ఉపనివత్రులుచూ. 
అణా అజాత 

పంజరచాలన నాాయువు--- వలలో. 
జిక్కిన పము లన్నియు నొశేసారి యెగిరిన్సనల 

నెత్తుకొని వోయగల్లు ననిభావము. 

ఇబుకుకొన(బడుతేణీం గూడ, నంద తేక 

మనస్కు_లె ఓ శేతటి ప్రయత్నించిన జయము' 

గల్లి విముక్తినందుదు రనుట కీన్యాయమును 

వాడుదురు, 

_'పంజరముర్తపక్షి న్యాయవము--సంజ 
రమునుండి విము_ క్రిగాంచినపతీవలె నని అర్థము. 
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పంజరమునుండి (అనయా నిర్భంధమునుండి) 

తప్పించుకొనిన పథి! స్వేచ్చ (స్వతంతిత్ర 
గలుట యని భావము. 

వేదాంతశ్న్ళా స్ర్రమున పాణికి కర్మబంధము 

నుడి విము క్రిగల్లుట న్యాయమును వాడీరి, 

పంజరమునుండి తప్పించుకొ నిపో 
యిన చిలుక పిల్లికంట( బడినట్లు __ 
అంధ్ర లోకో క్రి, ష్ట్ర 

పంజొబుదేశను --- ఇండియా దేశము 
తోసిన (పాంచాల "దేశములు చూడుండు.) 

వదునదులనుండి కల్లిన పేరు. (ఇండియా దేశము 

చూడుడు... ఉత్తరమున కాళ్నీర చేశము, 
తూర్పున యమునానదియు, దశ్నీణమున రాజ 
వుత్రస్థానము, పశ్చిమమున సులైమా స్పర్వత 
సం_క్షియు నెల్లలు, నాయవ్య దిశయందు నాగు 

వెస్ట్ర నా ంటియరు పో'విన్సు కలదు: నెశా 

ల్యము ౯౭౮౦౦ చతురపుమై ళ్ఫుండును, 

ఆ త్రరముచె పున పర్వతములు కలవు, వాటి 

యందలి లోవలు వాల ఫలనంత మెనవి. 

వాటిని చేశభావయందు “డూను” లని వాడు 

చున్నారు. వాటిదిగువ సింధునది కడ్ణముగా 

సాల్టుశంజీ లున్నవి, ఇవి తూర్పున బితస్థా 
(ర్లలంనది) వణకు వ్యాపించి యున్న ని. తక్కిన 

పంజాబు చేశ నుంతేయు చక్కని సమతల పడే 

శము, ఇది నైర్భతిదిక్కు..వెపు ఏటవాలు కలది. 

ఐదునదులు దేశమున బ్యానహించుచుంట . 

దీనికి పాంచాల చేశ మని జేరు కల్గినది. అవి 

సింధునదియందు జేరుకొనును గాన, పంజాబు 

సందు మొత్త మాణు ప వాహములు కలన 

ఈ. యాజీంటినడువమును సీంధుసాగరు దోఆ 

'బనియు, జేట్బి దోఆ బనియు రెచ్నా దోఆ 

బనియు, బారీ దోఆ బనియు, జలంధరు దోఆ 
"బనియు నెదు దోఆబులు కలను. (దోఆబు 

చూడుడు), ములమ్స్ చినాబు నదులనడువు 

లిన్ పంజాబు దేశము 

కేట్సిదో అబు, చీనాబు, రావీనదుల నడుమ శెచ్నా 

దోఆబు, శాఫీ సశ్లైజి నదులనడుమ  జారీదో 

అబు, (ఇందు జనాభా యధికము). సశుజి, 

బీయాస్ నదులనడువు జలంధరుదోఆబునుకలవు. 

సింధునదికిని జీలంనదికిని నడుమ నున్నది సింధు 
సాగర్జోఆ బనంబడుచున్న ది. ఇది బాల పెద్దది, 

వేసవియం దుష్తాధిక్య మును, నీత్రకాలమున శీత 

లాధిక్యమును గలవు. ఉత్తరమున కొండలకడ 

నేపేట నలుబది యంగుళములు వరించుచు, 

దషీణమునకు (దిగువకు) వచ్చి నకొల[ది వర్గము 

తగ్గిపోవుచ్చు సింధు దేశముహద్దున నేకేట పది 

యంగుళ ములు మాత్రమే వర్ని ౦చు చుండును. 

సాల్టు ఈంజీలయందు. నె ంధవలవణపుగను లధిక 

ముగ నున్నవి. కొండలు సింధునది కడ్డము 

నచ్చినపి దెశమునంగల కాలాబాగ్ (Black 

garden) పురమున పటిక విస్తారము చేయం 

బడుచున్నది. ఉత్తరమున కొండలం దడవులు 

కలవు, సగటున పల్పప్యుప బేశము లిసుకపొరం 

గల్లియుండున టగపడు చుండును, వీటియందు 

చెట్లుచేను లధికముగ పెరుంగవు* కాం గాలోవ 

లుదు తేయాకుతోంట అధికముగా పెరుగ 

చున్న వి. నెస్ట్ర నన్నా కెనాలు, సశ్లైజి 

కెనాల్సుచారదోఆ జ్కెనాలు మొదలగుపంట 

కాల్వ లవ్వారిగ _వొలముల  నింపుచుండ, 

భూములు  ఫలవంతములుగ నున్నవి. చెట్లు 

నాటంబడి పెంచంబడు చుండును, గోధుమల 

పంట యధికముగాం గలదుం మూలాను 

(తొల్లింటి మూలస్థానము) పాంతముల పట్టు 

పురుగులు విస్తారము పెంచంబడుచున్నవి. లేనె 

మెనము లధికముగా దొరకుచున్నవి, నూలు 

బట్టలు, ఉన్ని బట్టలు, పట్టుబట్టలు, శాలువలు 

విస్తారము నేయంబడు చున్న వి. ఉన్ని, ఇంగువ, 

ఎండుపండ్లు ఆస్ట నుస్థా నమునుండి నిస్తారము 

రప్పింపం బడుచున్న వ్యాపారము చేశ. ముంత 
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టను కలదు, గజము. న ను డి 

రప్పీంప( బడుచున్న వి, 'నదులేయందు పడవలు 

వ ర్తకపుసరకులం గొంపోవు చుండును. దేశమున 

సినుపబాటలు వ _రృక్వ్యా వారముల కుప యో 

గించు చుండును. పంజాబీ భాషయ్ము గరుడు 

భాషయు వాడుకయందున్న భావనలు, పటణ 
ట్ 

ములందు. ఉరు. దెక్కున వాడుక గలదు 

హీంందూ పంజాబీ 

కొలండదిమందిగను ఉన్నారు. 

ది, ణ్ 

అధిక మ sa గమ 9 నరాలు 

తో 

అవా న 
AON గె 

ము! 

క 

33 

వ. శే లః ధల అ ఆ, మిరువవెలవ. లున్నా రందురు, పాదూమ సామ 
} _ 

దీయులు "దెళమున  సవముముగ్నే యున్నా 

తెలియుచున్న ది, (సీక్కుమత ము- కడాబ స 

నాదమతము చూడుండు.) మైలునకు _9_90 

మంగి యని ెక్కింపంబడీనది. 

పంజాబు చేశము- లాహార్కు. జలంధను 

ఢిలీ, దెర్టాత్రు, రావల్సీండి యను నెదు డీపిజ 
యm భూ 

సస. అవి తిరుగ సిరువది మెనిమిది జిలాలు 
య 

MS విభజింపబడి యున్న బి, 

౧ లాెహారుడివిజనులో :- లాెాూానద్న 

జిలా ౨ అమృత సరిలా,3 గరుదాస్పూరుజిలా 
య జం sp 

ర ములానిలా, సీ రూంగిలా, ౬ మాంటు ల్లాన్టిల్లా, గలా, ంట 

గోవురీజిలా, . 
౪౮౧ . 

౨ జలంధరు డీవిజనులో:- ౧ జలంధరు 

జిల్లా ౨ హోెపియార్నూరుజిలా, 3 కాంగా 
య 00 

జిలా, రలూథయానాజిలా, 
య య 

3 ఢి డివిజనులో :-ంఢి ల్రీజిల్లా, ౨గుర్దాం 

జిల్లా ౩ శళ్తాలిల్తా, ర హొస్ఫారిల్లా ౫ రోహి 
౯ 

జిలా, అ అం'బాలాజిల్లా, ౭. సిమాజిలా, 
ap Cn 

రీ జెరజూతు డివిజనులో:- డెరాగాజఖా 

నిల్లా, ౨9 'జెహరా9 సెల్ ఖాన్టి్లా, ౩ 3 ముజ ఫ ఫర్ 

౫ ఫిరోజ్బూరుజిలా. 
న cn 

ఘర్టిల్లా, ర అన్నాక. 

>» 1 ావ్నిండి డివిజనులో;- శావల్సింి 

అ 

6 an ర గజూా 

అ మువాపూ కల్యా సుప తానా (తా. సలా; 
జయ లా 

సయాలో-టజిలా, 
లు 

ఛాఏనదీతెరమందలి లాెపాూరాళు పటణము. 
ట్ర 

జయ జీ నో ట్ ఖో 4" a టి 

సుజాబు దిథమునకు ముఖ్నపటణము:ఃః కొంటె 
రిట 

కష్ట... సంస మ. పాష లవ రికి. శాటతానిూ 
MN) 

స ( జో షో 4 

జం నగ అ. ప. చవక్కంవివి టవ ను 
రి 

ట్ట 
చూ టి గొని ర గొప్ప న స ENN హాం 

మం 

m7 య జో SRD ళా Cea" we? నే ౧ శీలము కటిస అ దారము గట 

మ Se Td గా కళ ఫల! ఖా 

ము స. చే ర హా గ్ అసం 
€ బి (ఎ Y 

a “కపట mo ఆ a లం | 

ను స! సరు పటణము నీిటాయ ౧న ముఖి 
శ ర ap) స 

జన సం ర! ఈ సె a గ ఇ ఇయ ల్ల మా. టి [. సులుసావు, నకు జనానా దెన*ి ము! స్ట. se న్స 
నో ఆ 4 1 

4 

స్ట 

అ న. al ఉట అయాయ వ్వ" జ స్సు నై ( న ఉద 

గ. be ళ్ ౧ ద్దు Pay ఖీ హా fra: epg mM! 

( ల 2 

STD "సతు వలు, సతయబట లుకు 
౮ కు 6 

ఇ నూలు? బట్టల 3 నేవ సనారము వ పకన 
న్ 

న! న మ . గ రో నాడి DRE పరి wa సె రంబితసింగు మహోరాబ్దురా 

జ్ 

ద 

ee వ రకమునకుం బేరం ఎదినతాన్స, అంబా 
య అ 

"జిలాయందు పృధానస్థాన ము సెన్యనస్టా 
యి వ మ; 

నము  నయున్న కాప్ట సమనగరు ష్. యి 

గారి వెస సపవినివాసము, ఇండేయా పభత్యస్థాసము 

చైయున్నది. స్థా నేశ్వరము పరుత్నేతమురోనిది ఫ్లై 

యాతారిస్థలము. ఇట సాదిని మహాభారత 

కు జరి గమ పానిపట్టు తలింట స 

ములు జరిగిన తావున నున్న | శరము: 

యమునానదివెనున్న ఢిలీనగర మిండియా 
రం య 

ప్రభుత్వమునకు పృధానస్థానము, తొలింట. 
య య 

మొగ లెచకవర్తుల రాజథానిగనుండిన నగరము, 

ముల్తానుపురము చీనాబునదీతీరముననున్న గొప్ప 
సె న్యస్టానము, నేతపను లధికముగంగలన్ర, వ ర్త 

సం తొ లింట హిరణ్యకశ్య వునిరాజధాని. 

విష్ణుజేవ్రండు 'నృసింహో వతార మె ల్తినతావు.. 

ప (దగిర మొదలగునానవా. శ్రనేకములు. గలు 

గ 
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తాను. అటాక్చట్టణము సింధునది.పె నున్నది, 

ఇట నది దాంటువం తెన గలదు, రావల్పీండి 

కాళ్ళీరమార్గమున నున్న ౫ ఎెన్యస్థానము. ముర 

కాళ్ళీరమార్షముననున్న సమశీతోన్షప దేశము: 
గజ రాతు పట్టణ మీ తేడిపనులు "వ చున 

గల తావు, పధాన్కోటట వ ర్రకస్టలము. ఇటనుండి 

సు సుప్రసిద్ద సమళీతోష్షప దేశ గ్ డల్ హోాదీ 

"కేస మోర్గము కలదు. జలంధరువురము సెన్య 
న్ 'తొలింట తగ ర్లటే దెశనపురాటభాని 

నుండినది* నాగ రట కాం గాలోవయం దున్న ది, 

దీనిని కాంగాగిపుర మనియు నందురు. ఇది 

సుప్రసిద్ధ చెపిక్షే త్రము. (పాంచాల దేశము చూ, 

పంజాబుసందలి యైదునదులు-- 
(పాంచాల దేశపు ఏదు నదులు చూడు(డు. సింధు 

నదము చూడు(డు 

పంజికూరచెట్టు- దీనింగూర్చి యంతగా 
తెలియరాదు. ఇది నలుపు తెలుపు ఎజుపు 

రంగులే త్రివిధ మనియు, దీని రస హాయ 

ములు జ్యరదోవము నడంచి కఫము హరించు 

ననియుం చెప్పంబడ్నది. 

పంజిమ్పురము-- (పోప్పుగీ సింజియా 
చూడుడు. 

పంటకా(యవులు- ఏరు పదునాల్లుశాఖల 
కాంపు లనంబడిరి. తొలింట కోసల చేశమందలి 

య యోధ్యనుండి యాంధి దేశమున శకేకెంచి 

రంట, వీల్చలమతి బేతాళ రెడ్డి యనువారు వీరికీ 

మూలపురుషు లనియు చెప్పుదురు, సరియిండ్ల 

(శ్రీల మెడలయందు పసుపుకొమ్మునకుం నట్టిన 

తాటిని ధరియింతురు, మం ను గంగమ్మ 

యనుదేవత కల ,దెవమై యుంకే పాపాలు 

లందు గంగమ్మను పు | 

వీరు త్రరమునుండి బెజవాడ మందుగా 
తొలింగ దేశభూప తియ గ్యపతాప రద రాజ్యము 
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1737 పండుగలు- -పర్వతిథులు, 

నకుం జేడ్ రలు. వేత్రాళ రెడి సూర్యోపాసన 
య 

_నెజిపువా6 డని యందురు. 

పంటరెడ్డు--- కప్పు రె డికులమువారుచూ, 

పండితారాధ్యత యము ఆంధ 
బావ హ్నణులు యూదుడు, 

పండుగలు-పర్వతిథులు-వ 9 తదిన 
ములు — ౧ అ es సంభ 

వించునవి;__ 

చె తశుద్ద పాడ్యమి సంవత్స రాది” (చాంద్ర 

మానమున పారంభదినము). దీని నాంగ్గమున 

“Telugu new years రజ” అని యందురు 

ఇందు నింబకసుము ( వేంపపువ్వు) భక్ ణము 

విధింపంబడినది. సంవత్స రాదిదినము తెన కట్టు 

గడచునో, సంవత్సరమును తేన కై గడచునని 

ఈ దినమును Se దినముగా 

నెంతురు. ఈదినమున కొద్దిగనో, ఎకు్యనగ నో 

అశ్వని నక్త)ము సంభవించి తీ-రెడిని, 

ఆశ్వయుజ శుద్ద పాడ్యమిోబలిపూజనస “తి 

పత్తు,” బలిచకంన రిం బూజింతురు. చేవినవ' 

రాతి ,ములగు దస రాపారంభదినము. 

కార్థికళుద్ధ పాడ్యమి-గో క్రీడన పతీపత్తు”, 
Os నలంకరించియ్ము మేపియు, డఊోరిబయ. 

టికిం గొంపోయి వాట్లతో నాడుకొందుకు, 

9 ద్వితియాశిథులందు సంభవించునవి;__ 

ఆహాఢ బహుళ ద్యితీయ- “వాతుర్మాస్య 

ద్వితీయ.) (యతుల కాపాఢబహుళ ద్వితీయ 

ముదలు కా ర్రకబహుళ ద్యితీయవణకుం గల్లు 

నాల్లు నెలలు వ్రతేదినములు. ఏట్టను చాతుర్మాస్య 

లందురు*. . ఇందు వారు సంచార మొనర్చక' 

యొ కేతావ్రననిలిచి (వతేదినములుగ గడా దరు) 

శా వణబహుళ్ - Dey 

ద్వితీయ”  ; 

ఆశ్వయుజ కుద్గద్వి తీయ- (6 వ్రీతిద్వతీయ:? 



'పండుగలు-పర్వతిథులు. ట్ట కై/ 

కా ర్తికశుద్ద ద్వితీయ- “యమద్వితీయ! 

భాతృ ద్వితీయ 

కా రిక బహుళ ద్వితీయ య చాతుర్మాస్య 

ద్వితీయ. (యతులకు ఈదినముతో వాతు 

రానాను తము ముగియుము). 

మార్తశిర బహుళ ది(తీయ - “పరశురామ 

ద్వితీయ" / 

ఆదివారమున సంభవిం' చిన ద్వితీయ కాను 

ద్వితీయ 

కత తీంయూదినముల సంభవించునవి:..._ 

నెక దద తృ తీయ- “ఆందోళ నక్ళ గంత: వ 

ఈ య్యులలూ(గు భన 

వెశాఖ శుద్ధ తృతీయ- “అక్ష త తృతీయ” 

నృసింహ స్యామి es en 

బూసీన చందనమును తీసివెచి, యఖిపే.క 

లొనర్చి తిపగ చందనము పూయ మొదలిడు 

దురు. ఈదినమున రాతి ప్రథమ యామమున 

పునర్వసు నక్షత" ము సంభవించునేని పరళు 

రామజయంతి యగును, 

రక తృ తీయ- “రంభాతృతీయ. అన 

టిచుకింద' మ బూజింతురుం 

శోనణకద్ధ రృ త్న తీయ- “స్టర్ద (పోడళ్ళ) 

శారిపి కము"; కన మంగళ వారము 

తటస్థించునేని “కుజ గా రీవవతము?), 

భాదరిస దళుద్ధ తృతీయ-ద వీణ చేశమునను 

కన్న డ'దేశమునను, స్వర గ(హోడళ) గారీ వళ వ,తము. 

చ్! పెక్కండు) ల విత మనియు 

నందురు, 

భాద పద బహుళ she “ఉం డముల 

ye (ఉండ్రాళ్ళ తర్ధ అని యందురు). 

బాల బాలికలు, అందు ముఖ్యముగ బాలికలు, 

“తెల్లవాజుజామున మేల్కా-ంచ్చి. భుజించి, 

బ్ర స్య! నొందురు. వీదప గారీచేవిం బూజించి 

యుండిముల నివేదన మర్చింతురు. Eres. 

లర పండుగలు-పర్యతిభులు, 4 

హో cc శ 
ఆశ్యయుజ బి తృతియ- అట్టులతృతీయ i 

(అట్టకేదై అని యందురు. .) బాల బాలీశలు, 

అందు ముఖ్యముగ. బాలికలు, ఉండగముల 

తృతీయ వలనే ఆటలాడ్మి గౌరీపూజ యొనర్శి 

అటను నివేదన మర్పింతురు. 
(ag) 

ర a సంభనించునని:. 

శ్రావణస్ధ చతుర్థి- “ధూర్యా గణపతి 

వ్రతము” న ధూర్వములతో గణపతిం 

బూజింతురు, స. కొందబు నాగపూజ 

చేతురుం 

శ్రావణ బహుళ చతుర్థి “సంకట హరణ 

Re: వ సంకటహరణ న 

భౌదిపద శుద్ధ నాలో 

త క్ట యొనర్లురు, ఈ దినము 

"మొదలుగ త్ మ్బిది దినములు గణపతినవరా 

తము లందురు. మహారాష్ట్ర) Ps నీతొ 

మిది దినములు గణపకిపూజలు వి శెషముగ 

నొనతురుు ఏస్ ఉండాళ్ళచవితి యనియు 

నందురు. 

కకం. స నా... | నాగ 

పూజ. కొందరు గణపతిం బూజింతురు. పాముల 

పుట్టలో పాలు వోసి నాగపూజ యొనర్తురు. 

మాఘళుద చతురి- “పంద చతుర్ధి” మలై 

ముగలచే గారీచేవిం బూజింతురు. ఆండువీలలు 

మల్రెమొగ్గలజడలు వైచుకొందురు. ఇంకను 
“తిలచతుర్ణి ” యనియు, “వరదచతురి”యనియు 

సీ దినమునకుం బెస్టు కలవు. 

ఫాల్గుణ కద్ధచతుర్థి“ఇాంతిచతురి “”మ్రంగళ 

వారమున న చర సంభవించు నేని భౌమచతుర్ణి 

యని పే 

౫ పంచమోదినమున సంభవించునవి:._ 

. శాల రమా “ శ్రీపంచమి”, “ల 

పంచమి” అనియు నందురు. విన చేవస్థానము. 



పండుగలు-పర్వతిథులు. Ly 

లందు ఢ శో లోత్సవములు (విష్ణ చేవ్చనుయ్య లయం 

దుంచి యూ (పుట, 

ఆపాఢ శుద్దపంచమి- “స్క-_ందపంచమి”, 

కుమారసామిపూజ. 

Te SS సాగ 
పూజు  ఈతిధి ఒకెదినమున 

అకు పంచమి, షష్టాయు9 గూడ కొద్దిగనో 

సెప్పగన్. చన వాల పవిత* ముగ 

నెంతురు. 

Wala పంచమి- “బుపీపసంచమి”” 

(ae కా రిక ద్ధపంచమి- “నా 

సప మహార్లులం బూజింతుకు, 

గమనము” సోగ 

కాల 
ఘ శుద్ద పంచమి- “మదనసంచమి” 

“వసంతేప; ంచమి"” వసంతే పవృ శ్రీవత మొనర్చి 

(ముదనపూజ హరిహరపూజ నొనర్తురు. 

౬ వష్టిదినమున సంభవించునవి:..._ 
అపాఢళుద్దవవి- “కుమారపష్టి ” కుమార 

న 

(శొవణళుద్ద వష్షి- “హఘూరం షమి సూర్యుని భట ట్ ర 
పూజింత్రురు, - 

(శావణబహుళ షష్టీ సూర్య షష్టి సూర్యుని 
పూజింతురుః 

లలీతాషవ్ * భాద౦పద శుద్రవవి-- ఈ 
ధు ల రు 

ఘూర్చర చెశమున లలికాపూజచేయుదురు. 

భద పద బహుళవన్ట “అవమచం దవష్టీ? 

ఈ దినమున ఆదివారము, రోహీణీ నక్షత్రము, 
కుజపాతము గల్లినచో “కవిలాసష్టీ” యందురు, 

సూర్యపూజ, నన 

వవ 3 కా ee షు “ సుబ్బహ్మణ్యవమ్టీ 

దతీణ చేళమున్, అందు ముఖ్యముగ మళయాళ 
మున, సుబ్రివ్మాణ్యపూజ లొనర్భరు, 

మోన “ష్కందవస్టి: సలా 

రషన్టి?? (1 మర్హూరివ్ని . 
లు 

దశ్నీణ చేశమున 

9 పండుగ లు-పర్వతిథులు. ఖై 

మళయాళమున సుబ్రహ్మణ్యపూజ్క దఠ్నీణ దేశా 
రణ్నవాసులు చంపకా బెవిపూజ యొన రురు. 

౭ స ప్తమిదినమున సంభవించునవి :_ 
చెతొశుద్ద స పమి- “గంగోత్స త్రీ” గంగా. ber థై (౨ 

తీరపాగంతేముల గంగాపూజ లొనర్తురు. గంగో 
తెకయందు ఇది మిక్కిలి ప్రధాన మెనది. 

శాావణ బహుళ న ప్రమి- “రీఠలానో తము? 

ఉ త్రరచేశముల కీశలా'జేవిం బూజింతురు. 

భౌ దపదశు॥స సమి-అఆముకాభరణస పమి? య 0 వావీ వం! 

తము, (వే ము 

మాకశిక శుద్ద స సమి - 
౧ Cp — 

సూర్య పూజ. “నందాస స్ప ప్పమి?' హీమవత్సర త్ర 

(౮7 

“మితరస సవిం?? see 

ముల్మపై కూ ర్మాచల (Kuman Division) 
పాంతమునం “ల నందాచేపి వెతుమున నందా: 

"దేవిని బూజింతురు, “కాల ,భిరవస స్ప సమి??- క్రాల్లీ 

ప్యాంతేమున కాల భె రవపూజ. 

మాఘ కుద్ధస _ప్పమి- “రథస ప్పమి?: సూర్య 
పూజ, తొ 'నూర్యుని చిప్క_డాకలు, చిష్టడు 

కాయలు రథమునం దుంచి పూజించి, చిక్కు 

డాపలలో థీరాన్న నివేదన మొనర్తురు. సూర్య 
స్ు మొన ర్వరు, స_స్పమి యాదినార 

మయ్యె నేని “భానుస ప్రమి??. 

మరీ పవికేముగ నెంతురు. 
మొ త్రమున మాఘమాసమున నన్ని యాడివా 

రములందు త్ సూర్యుని బూజింతురు, 

రొ అష్టమిదినమున సంభవించునవి:___ 

వైక కద్ధ అష్టమి - “అళ కాష్ట్రమి౫, ఈ 
తిధియందు ప ఫునర్వసునమతిము. 
వ మరీ పవితముగ నెంతురుం. 
అకొకగారీవోత మాచరించి, (ఆ కవ్ఫవీము 
క్రింద) నాపూవులం బూజించి, వాటం ది నెదరు.. 

(1 భవాన్యుత్ప త్త: భవానిం వు 
మజీయు భవావీనదీతీరముల ప 
ముగ పూజ లొనరురు. 
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- “క్ష యావమి ౫ 
అణ ట 

(శీ కృష్ణజయంతి). స్మార్తు లీదినమున ,క్తీ శ్రీ కృష్ణ 

జన్మదిన మని పూజింతురు. నామానుజీయ 

శానణబహుళ్ అవమి 
రి 

సొవణబహుళే అష్టమి, న నవమి, 
os శ్ 
దశమి తిథులలో నెష్య డే నను గా “యందు 

రోహిణీనక్షత”ము as Ss 
J శిష్ట 

జయంతి జరిపీ పూజింతురు. ఒకవేళ వంద 

మాన న 

క నె పవ్రులు 

మాసమున. న 

యందుంట సధానము. వంక జ్; "వెవవు 
ఎ ని 

రక రాణి |, యనునియ మము లేమ, అషమితిథి 
రు 

యం చెపజె నను నోహిణినవతయమయు స ౨ పణ కః నను గ పాలసు జము సరళ 
రా QR ) 

వింప6 జూచి ప అమా సంర. 
ova 

ఈణిధ్ధిని 5 'హిణనమత ము పం 

చముంకుటయు, కలాపం శుక్రుడు ఉద 
యించుటయు సంభవించునేని దశ ఫలనకేము. 

భాద పదశుద్ద అష్టమి - “థూ ర్వాష్టమి?: 

నిన్రని సూర్య్వముల (గర కే పూజింతురు. 

ఈదినమున శేదార,వతే మారంభము, మజీయు 

వీదినముమొదలు పదునాబు దినములు (అ) 

మహాలత్మ వత మొనర్హురు* 

మజీయు, నీతిధియందు చేష్టా నక్షుత ము 

సంభవించినచో 4 జ్వేస్టాప్టమి” యనంబడును. 

ఇందు నృుతవంధ్యలు (పీల్పలుచనివోవుచుండుట 

నలన వంధ్య లై న స్త్రీ న్సీలు)ను, కాకవంధ్యలు(బఒ నే 

వీల్ల గల్తీన వీదప సంతానము లేక గొడ్డువారి 

వంధ్యలై న స్త్రీలును. దోషపరిహారార్షముగా 

“అలక్షీ పరిహార క్వేసావ్” త నెటెనర్భి జ్వేస్టో 

చేవింబూజింతురు: అట్టి వశమును అనూశాభా 

నతుత్యేమున వితారంభ ఆ వాహనములును, 

40. పుండుగలు-పర్వతిథులు, 

జ్యేసా నకు! తమున పూజయు, మ 

ష్ జ సహతే మును విత ద్యాపన 

యును పడ ‘Al దరు 

ర్ అల్లో wa | ౧హషమి”” 
భాద స బహుశ అష్టమి వముభ్యాష్ట్ర 

“కుదా*వమి.ో 
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ఆశ jen అషమి-*మ హోప్టమి” దుర్గా 
రి. 

షమి బంగాళమునను, "కానీ, పాంకములను దుర్గా 

పూజలొనర్తురు. “కాళికాష్టమి” ఉత్తర టే జేళము 

లను, ముఖ్యముగ శేవాలక దేశవుహరిద్యారము 

నను దలుయర నాకం భద్రకాళి (మా 

యా బెవిని పూజించుచు, కాళికాప్తమి యని 

పిలిచెదరు, ఈదినమున సప్తమి కలీయుటయు, 

ఆదివార మగుటయు కూడదని యందురు. 

యుజ బహుళ అహమి-“అకోకావమి”ి 

నొతము అకోశవృతుము కంద గారీపూజ, 

అకోకకసుమనై వేద్యము, భతణము చేతురు. 
కారిక శుద్ద అషమి- “ గోపూవమి ”. 

౨ గ్గ రి అ ద 

మారశిర శుద్ద అస్టమి-“కాలఛి రవాష్టమి” 

కాళీయందు కాలభిరవ సా(మిని దర్శించి 
పూజింతురు 

Sy ష్టమి” నీవ 

వ్షైత్యముల నుహోరు, దాభఖి౫ పేకము లొనర్చి రుద 

న. గల్రింతురుం 

మాఘశళుదాషమి- “భీమాషమి” 
ధట లు 

అస్టమితిథియం = నకుతేము సంభ 

పనన “తతా సమా, 
ఏ /ట 

అప్పమిలెథియందు నోమవారము సంభవిం 

చిన “సోనూప్టమి”, 

౯ నవమిదినమున సంభవించునవి :. 

మ 1. శ్రీ రామనవమి. వసంతే 

నవరాతములతో సంవత్సరాది దినముననే 

ప్రారంభించి. (ఉత్తర చేశములందు, ' అందు 

ముఖ్యముగటి త్తరకోసల దేశమునందలియయో 
ధ్యా నగరపాింతముల - ఆంధి -దేనమునను 



“పండుగలు-పర (తిథులు న్్ 

శ్రీరామనవమి రోజున శ్రీరామ సీతాకళ్యా 

.ణముల చెరపి శ్రీ మ ఒపర నరు 

భాదిపదకద్దనవమి- “నందా సవమి”హిను 

వన్న ందా చేవీశ్నేతమున నందాపూజయు, బదరీ 

వేదారవ్షేతుమున కదా నేళున కభిపేశార్చ 

నాదులును మి యని (“కిదారనవమి” 

ఛాదపదబహుళ నవమి అహ కవవిం?, 

ఆశ్వయుజ శుద్ధ శుద్ద నవమి- *ముహానవమి?) చేసి 

పూజు సరస్వకీపూజ. 

కౌ ర్రికళుద్ధ నవమి ““అవ్షయనవమి” నతేము. 

““కూహ్మాండ నవమి” (శూ మాండకుం డను రక్కా 

"సుని విష్ణు దేవం డంతరింపం జేసిన యా వవాలుగ 

' విష్ణుపూజ లొనప్పుదురు, గుమ్మడి కాయలను 

క మొనర్తునము 

మార్గశిరళుద్ద నవమి-“మాధ్వ నవమి? ఆనంద 

తీర్థస్వామిమొక్క-వుణ్యదినమును నుధ్య వైప్టవులు 

జర పెదరు, 

౧౦ దశమిదినమున సంభనసించునవి: 

| “ధక్ళరాజదశ్రమి”, 

జ్యస్టళుద్దదశమి- ఈ దినమున ౧ జ్యేష్ట 

క 9 కపకుము, 3 దశమికిధి ఈ 

స్తనతుతిము, ౬ గరకర 

ణము, ౭ వ్యతీపాత యోగము, స్టో కన్యా రాశి 

(చందలగ్నము), ౯ వృషభమునందు రవి 

యుండుట, 

బుధవాగము, 

౧౦ సంధ్యాకాలము ఈ పది 

యోగములు సంభపిుంచునేని దళథపాపహర 

దశమి” యగును. గంగాతీర బేశముల గంగా 

స్నానము, గంగాపూజయు ముహాప్తలప్రద 

మందురు. సర్వ సాధారణము గ జ్యెప్య శు. ౧౦ 

ని దథపాపహరదశమి యని వాడుదురు, త్రొల్లి 

యొకప డిది యాపొంతముల సంవర్సరాదిగ 

సుంాడ. దందురుళ 

41 పండుగలు-పర (తిథులు. 

ఆసాఢశుద దథమి- 

వ్రతము. స లోక 

భాద పదళుద్దదశమి- ద శావతారదశథ మి” 

విష్ణుపూజ లొనర్హురుః 

"అశ్వయుజకుద్ధ దశ్లమి- “విజయదశమి! 

చేశాళశపూజ, 

“దిగోవతాదశ్రమి” 

నమా (జమ్మిచెట్టు) పూజ. 

ఆయుధపూజ, అపరాజితా చేపీపూజ. 

౧౧ వకాదశీదినమున సంభనించునవి:--- 

లాలు అన్ని ఏకాదశీ తిథులును 

పర్వములుగ నెం ౧చయిడును, విమ్ణుభక్సు లన్ని 

మాసములం దుభయపకు దకాదశీతిగులయం 

దుపనసింతురు,  రామూనుజీయ నైస్టవులును 

మధ్య వైష్తవులును గూడ వకాదశిరోజున (హరి 

వాసరమున) పితర ర్పనలం గూడ పాటింపక 

చిలిపి మబునా. దోనశ్చెదరు. 

చ్యష్టళుద్ధ ఏ'కొద శి- “నిర్భలై కాదశి??. 

ఆహాఢశుబ్ల ఏకాదశి - “శయనై కాదశి? 

ఈదినము మొదలు కా ర్రికళుడ్ల న వణకు 

పద్మవగశము నె . లక్షీనారాయణపూజి 
లొనర్తురు. శ్రీజగ న్నాథమే త్రమున(రథయా త్ర) 

స్వామిని రథముపై _ ఇంద్రద్యుమ్న నగరు 

నకుం గొంపోయియట తమ్మి దిదినము లుంచి 

పూజించుచుందురు, వీదప చెవాలయమునకు 

ఛా ద౦పదళుద్ద ఏకాదశళి“పరివ ర్హనై రన కాదశి”ి 

కో Es (మేలాల్పు) 

దని: BE కాదని””యనియునందురు. 

డదినజుకు ని దించుచుండి, ఈదినమున 

ee నంట, 

మార్షశిరళుద్ద ఏకాదశి - వై తరణీనదీ తీర 

మందలి అ వేశాహన్మేత్రమున (Gagpur) 

యజ నరా హైకాదళవిత 

న క మొనర్పురు. 

మూార్లశిర బహుళ ఏకాదళి- “ఉక్పన్నకా 

మొనర్చి (కవిల) 



పండుగలు-పర్వతిథులు. హా 

దశి”(ఉత్పన్నమయుని భార్భ కారి ర8కవూ కార్లకిర 

మాసములయొక్క- ఉభయపతముల ఏకాదళు 

లయందు “శుక్ర కక Fa మొన ప్తరుః 

పుమ్య సద సశాదశి- గ వెపంరై కాద 

దవీణ చేశ్లమున కావేరీ 

వైకంఠ ద్యార మనంబడు Se దార 

మును తేజచెదరు. దానిగుండా యా యాతస్కు 

లసంఖ్యాకములుగ జని, న్యామిని దర్శింతురు. 

ఈ కార్య నుట వాల పవితవంతము గను, 

మహాఫలసంధాయకము గను తెలంపం బజెడిని, 

మాధుళుడ్ద ఏకాదశి - 

అపుత్రవంతులు సంతానముకొజప గాంగయు( 

డగు ఫిమ్మని పూజింతురు* ఇది వ్రతము. వము 

దినములు శ్రరపంజరమున పండుకొని యుండి, 
వాండవ్రలకు ధర్మముల నుప టేశించిన ఫీష్టుం 

డీదినమున ప్రణముల విడిచెను. ఏకాదశినోత 

మాచరించి ద్యాదశి దినమున ఏిష్టుడేన్చనకు 

(శ్రీరంగ క్షేతిమున, 

ios “కాదనే”? 
తా 

తులసీవివాహూ మొనరురు. 

౧౨ ద్యాదశిదినమున సంభవించునవి:. 
3 ద్యాదశి- “వామన దాగదశ్లి” 

దమనో తృవవిమ్షుపూజ. 

దైశాఖళు॥ద్యాదశి“పరళు రామ ద్వాదశి: 

ఈదినమున ౧ వైశాఖ మాసము, ౨ శుక్ల 
పక్షము, 3 ద్యాదశితిథి ౪ స్ట నక్షత ము 

x న్యలీపాతము, ౬ సింహమున జీ డుండుట, 

౭ సిహమున కుజుం డుండుట్క ౮ మేష 

రాశియందు సూర్యు. డుండుట సంభవించుచో 

'పాథ ద్వాదశి”యని'పేరు. మాధవపూజ యట్టి 
రజ నుహో ఫలపద మందురు, 

శ్యేవృకుద్ధ ద్యాద వి “రామలక్షణద్వాద న్డ్ 

శ్యష్టబపాళ ద్వాదశి “కూర్చ ద్యాదశి: 3 

య తా 

దధివిత మాచేరింతురు. 
శ్రోవణకుద్దద్వాదకిగ దా మోదరచ్యాదకి: 

174 2 పండుగలు-పర (తిథులు oe 

భా ద్ర పదళుద్ద ద్యాదశి-“ఉ వేం ద ద్వాదశి” 

ఆమలక ద్యాదశి, కల్కి-ద్యాదశి, వక ద్వాదశ, 

యసి పేరు ఈ దినమున శివణనశుతిము. 

సంభవించిన “శ్రవణ ద్యాదళ్?: వందు వామన 

పూజ యొనర్తురు, 

ప కర - “పద్మనాభద్యా 

దశి?) గోద్యాదశీ వ్రత మొనర్పరు. 

En me దశి- 

(చిలుకు ద్వాదశ) యని 

_ శీరసముదోమధనము) తులసిసహీతే 

లక్నీనారాయణపూజ, 

కా ర్రికబహుళ దా (దశి- “నోవత్సద్యాదశి:? 

చర్యా నక దా కర అరఖంది ద్యాదశి” 

EN “రా 
టు 

బరు? 

“మక్స్య్య ద్వాదశి”, 

పుమ్య శుద గా ర్మ ద్వాద శి- తివిక 

మద్యాదకి”: 

మాఘళుద్ద నాది - “వరాహ ద్వాదశి 

ప హద ద్యాదశి- తిల ద్యాదశ్”, 

Ns “నృసింహ ద్వాద శ”, 

౧౩ తి యోద శేదినమున సంభవించునసి;__ 

చై త్రకుద్ద త్రయోదశి అనంగ త్రయోదశి” 

చై త్రబహుళ (తయోదశి-ఈదినమున శని 

వారము శ్రతభిషనక్షుత్రమ్కు శని శతభిషమున 
నుండుట సంభవించిన-చో “మహావారుణి త్రయో 

దశ” ఇది దుర్హ్ద భయోగము వ్రతము, 

పాఢళుద్ధ త యోదశి- “జయాపార్వతీవి 

తము”. 

శా/వణశుద్ధ త్రయోదశి-శ నివార మగునేని. 

“శని త్రయోదళి” పవి త్రడినము. 

శౌ ద్రవడసర్ధక్ళయోదకి ఘ్యార దేశమున 
“నగరా తే వ తనో మొనర్తురు. 

అశ్యయపకద్ధ| త యోదశి- దవీణచేశమున. 

“అఖోకతిరాతి రవిత్రం: మొనర్హురు, 



“పండుగ లు-పర్గ్ణకిథులు శి 4 4 

కు హూ 

యోాదని- ఈ రెండుకిభులు భనివార మయ్యె నేని 

“శనిత్రయోదశి”. 

మౌర్షశీరళుద్ధ తేయాదశళి-“అనంగ త తేయో 

ద్ద వీవపూజా వతము. 

pe చతుర్షశిదిసముల సంభవించునవి :_ 

వైతిళుద్ధ చతుర్దశి “భాతచతుర్షశి” భూత 
ములు 'రాకీ9యందు భు ముం తిరుగునని, 

_తొల్రింటి కాలమున భూతబలి నిచ్చుచుండిరి, కలప 

చతుర్దశి” వ్యతేము* 

వై శాఖకుద్ద చతుర్దశి - - “నృసింహజయంతి” 

' ఈదినమున కు స్వాతినవతిము 

సంభవించి సోమవార మగునేని ఘూర్టర దేశ 

మున కదళీవృత సహిత ఉమాను హెశ్వరపూజ 

నొనర్చి మహాపవితదినముగ నెంతురు, 

అః “అనంతపద్మనాభ 

i వితము. తీరువానూ్క్కూూరునం దనంత 

పద్మహేభస్వామి జెవస్థానమున నిది -విశెష 

ముగ జరుగును. లక ఘూ్యూర  చేనశమున 

కదళివత” 'మొనర్తురు. 

ఆక యుడళుద్ద వలరక అవపను తట, 

ఆశ్వయుజబహుళ చతుర్దశి“ నరక చతు రతి? 

 నరశకానురుని 

కా రికబహుఫ్,త 
వం ( 

చాముండీబేవి వధించిన న 

గ్గవుసం: నుగ, ఈ దినమున స్వాతీనకుతము 

సంభవించును. 

"కా ర్తికళుద చతుర్దశి - ' “వాసాణచతుర్ద శి?” 

“వైకుంఠ చతుర్దశి? మ ప్ల దేశమున కదళీ 

వితము. 

seat “మహాకి రాతి? 

'ఆరటంతీ చతుర శి) కృన్నపత.చతుర్షశి మంగళ 
టు af) (టు 

వార మగునేని “కృస్థాంగారక చతుర్దశి? 

౧౫ పౌర్ణమిదినమున సంభవించునవి:.__ 

వైశాఖకుద్ధపార్ణమి-“మహోవై చై. శాఖపౌర్గమి:) 

,(తుహాహాక్టమి), 

వ 

సలు. అశ యల వరత లు-పర్వతీిథులు. ప 

జేష్పశుద్దపౌర్లమి- “వృవభ్థ పోర్లమి?? వట 
(వృషచ్చాయ) సావితివ)తము. 

ఆషహాడళుద పౌర్గమి - 
థి 

యతులు వ్యాసపూబ నొనర్తురు. (స్త్రీలు గోపద్మ 

వ్రతము (విష్ణుపూజ) నొనర్పురు. ఉ 'శ్రరాదేశము 

“వ్యాసపౌర్ల మి?” 

"అందు క కిలావితే 'మొునర్తురు. 

శారవణళుద్ద పార్ల మి- “జందెములపార్ల మి” 

యజుర్వేదుల ఆక రరర వనిత ధరమ 

రమేెబంభనము. 

భాద వ మి- “ఉమామ “హెశ్వర 

వితము. 

ఆక్ట పయుజశళుద్ద పౌర మి-“కొముదీ పౌరమి'? 
a af 

కౌముదిజాగరవోతేము. “అగాాయణ (జూద 

ముల) పెర్షమి?). జూదముల్ము పాచికలాటలు 

ఆకుదురు. అనతికాంక మగునేని దానఫల' 

వత మొనర్హురుం. 

కా ర్లికశళుద్ద పౌర మి- “తిరపుర (జ్వాలా 
యి 

తోరణ) క సు. దీపాలపౌర్హ మి. భ్తేశ్వర 

(శివపూజ) వృతేము. 

మార రిరళుద పౌర మి- వ్యాస్ ధ్య తేమ 
యలు p af 

పుహ్యశుద్ద పౌర మి-“తూలాపరీకా పొర వి? 
pp ౯౩ యె 

వ పార్గమి- మహ్మ(మాఘీ) పౌర మిం 

ఫాల్లుణశద్ధపార్షమి- “డోలా (ఉయ్యెల్ర 

పౌర్ణమి? హూరీవండుగ, జయని న్నన 

మన్మథదహనము. 

సం 50 అమావాస్య దినము లందు భ్ 

వించునవని?- 

ఆసపాఢ బహుళ అమావాస్య- “దోగారి. 

వ్యతము?), 

భాదగపదబహుల అమావా స్య- “ మహాోల 
యామాజాస్య*?(మాలాలమావాస్య సంతాన 

రక్షణకు కంద, బచ్చలి మొక్క-లక్రింద 



పండుగ లు-పర్వతిథులు. ర్ 

గారీచేవి నుంచి పూజింతురు. కర్ణాట బశ న్తీలు 

ఫల గారీవిత మాచరింతురు. | 

అశ్చయుజబ!అమావాస స్య- “దిపావళిఅమా 

వా స్య చాముండీ దేవి మహీపాసురునివధించిన 

మ రః ఘూర్హర చేశమున స సం వత్స 

కంస నె (నుజునాండు) స్వరప్తూజ యొనర్హురుః 

వటవృతు ఛాయను కేదారేశ్వరుని పూజించి 

౨౧ దినము నృతమాచరింప పారంబింతురు. 

కారక బహుశ అమా వాస్ట=ో /ఫమ్మీవికం:' 

మార్షశీర sls 6 గార్రీత్తవ్లో 

వ్రతము”), 

మాఘబహుళ అమావాస్య- “అర్ధ దయ 

వ్యళేము::, బి? er విష్ణు రుద క 

RDC a “కొ తఅమా 

వాస్య", 

అమా వాసులందు సోమవారము స 

సస “అమాసోమవారవిశ 'మొనర్పురు. ఇది 

సేవిత నంలనుుః 

సంభవించు 

సూర్య గ హణతుల్యముగా 

నౌరమాససంబంధములు, వారగత, నమత) 

గతములునగు ఇతరమైన పండుగలు, పర్వములు, 

వ్యలేమ. తర 

వసంతి నవ రాల్యేములు- చెత' ,లుద్ద మ 

"మొదలు తొమ్బిదిదీనములు. 

ఇందు వసంతమాధవపూజ నొన నర్చి వసం 

తోతువము లొనరురు. 

గణపతినవరాత)ములు భొద'పద శుద్ద 
మొదలు త మ్మిదిదినములు 

మహాగణాధిపతి యగు వినాయకుని 
పూజింతురు. 

శరన్న వరాతములు- పట్టను చేవీనవరాత త్ర 
ములనియు' నందురు. ఆశ్వయుజకుద్ద పాడ్యమి 

మొదలు. కళళ! దినములు దన్గాచేవిం 

1744 పండుగ లు-పర్గతిథులు, re 

మహాలయపతము- భాద పదబహుళమును 

మహాలయపవతు మనియు, విత్స సక్షు మనియు 

నందురు. మృతీలిథులందు oe 

మొన రురుః భరణేనవతు ముందడుతిథియందు 

భరణమహాలయ శాద్ధమును, వ్యతీపాత యోగ 

ముండుకిథియందు వ్య తీ పాతమ హాలయమును, 

ద్యాదశియందు యతిమహాలయ శ్యాద్ధమును, 

చతుర్షశియందు విమశ్శక్త్రృ హతమహాలయ శాద్ద 

ముహు. రహా స్యయందు నిఫమహాలయ్రాద్ధ 

మును, LUNE bo ఏకము న. 

జరిపెనరుః కుజ వాడ్యమియందు 

గ క ae, బరిపెదరుః 

అష్టమి తీథధియందునను అందరు జరుపుటకలదు. . 

త సంకా ంతీ, క ర్కాటకసం కాంతులు;- 

సూర్యుండు మశకరరానీిగతుం డగుటప ముందు 

దినము “బోగి”? యనంబడును. తే ర్యాతిదినమగు 

“సం కాంతీ”దినమున 2 ఎతిర్చన విధింపంబడినది. 

మూండవదినమును “కను? మందురు, ఇది బలిచక 

వ ర్తిపంవాలన జంక ముదర డ పయన కీల 

సంకా ంతి ఉ త్రరాయణమునకు ప్రారంభము, 

కర్కాటక సం కాంతి = దవీశాయమునక్రు. 

పారంభము, ఇందునను ES ఏధింషం 

బడినది, ఇందు రవి కర్కాటక పవెశమున కిరు, 

es ఖూర్యముగా నర్గ నర_కాలమునన,. 

కరప) వేశమున కిరువదినుటికల పల 
oo 

"కాలమునను పీత్యర్చన జరుప వఐయును, 

మంగళ గారవతము:- లప్ వివాహమైన 

దాదిగ శా వణమాసమునండలి మంగళ వార 

ముల మంగళ గారీ బేవిం బూజించి, 3 నత మై మెదు 

సంనత్సరములవణకు జరువుదురు. ఇది సౌమూూ 

గల్యంవీణ క యొనర్తురు. 

నరలక్షీవతము :- - ప్ర్రీలక వివాహమైన 
దోదిగ ప కశ్రవారముల, 
వరలశ్నీ +చేవిం బూజించి సుమంగలి మె 



పండుగలు-పర్వతిథులు,. ఫ్ 

యున్న౦తవణకు వ 'తముబ। రుష్రచుందుకు. ఇది 

వాతి! గల్యమును ఐశ్వర్యమును భ న దపజచుట 

నన వృతము. స్వర్గమును పూజ్ంచుచుందురు. 

కున లవి తము వీ లకు వివాహమైన 
ce 

డాదిగ మారరికమాసమున గుముువాము అందు 
౧ 

అద జ వష అడ క అత్య న ముంగలి మెయున్స ంతేవజకు మహలతమ్నిపూజ సుమంగలి మైయున్నం వణకు మహా త్శీపూ 

గాంహీంచి జరపుచుందురుం 

ఈదినములందు కము మ. యా సళ 

ర్లింతురు. 

యమైశ్యర్యముం 

నిరశ నాక్క-వ్యతేము - ప్రొ మాఘమాస 

మున ఆదివానములందునను, శుదస పమి లేక 
ET క 

అపళ్వపడా రములను మాతొమే తినుచు సిన 
యి : ” 

వన (అన్నముం దినక) వాతేముం జర్పెదనరుం 
vd 

i 4 “శ జ న 

ఈ వాతెమును య. (వండస్సి స్యకాసర 
F 

ఆదివారము) విత మనియు నందురు, అన్సన ( ) న్ రం గాం NOUN ON IRS 

మును (అన్నమును) దినరు గూన సరన న 

(అన్న ము దినసి అర్క (ఆదివార పు) న 

రాయు నందురు: 

నరలత్మ్మవితము:-గంగా యమునాసంగమ 

మునం (స ర రరర లా ని తుంగభదా) 

fe గాని పా ఏరంభింప వలయు నవి 

చెప్పబడినది. ఇది ఆతీరములందు (ద్రాముఖ్యము 

వహించిన (వతేము, రవి కర్క-టకరానియం 

దుండుతజీ సాంవణమాసమున, శుక్షపతుమున 

స్మ్వత మాచరింపవలయునని యందురు. అనంగా 

పౌర్గమికి ముందువచ్చు శుకఫవార మోవతెము 

ప యోగ్య మని యందురు. ఇది (స్త్రీలు 

నౌమాంగల్యరతుణ కే యాచరించువితే మని 

యెటుంగునది, 

సోమవారవతము:-దీనింగార్చి పెద్దవిభాన' 

మెంతయో గలదు. ఇది పురుషులు, ఈ 

"బాలురు గూడ నాచరింతురుం చెల్రిమాసము, 

వెళాఖమాసము, కా రికవూసము, మారశిర 

219 

పండుట ఎండుట 

మాసము, శా వణమాసము ఈ నెలలం చెప్పు 

ఇన పా కంభికపి పృతినోమవారమును జన్మ 

కాల ముతయు జరి క వందు పార్వతీపర 

మేనంకులం బూజింతుకు,. ఈవ' “తమున దంపతీ 

ఈష గాన జు 
లు జె ని న ల త 

పండుగ లు-పర్వదినము ంలు- న రత 

దినములు పండుగలు జాకీయ గొరవమునం 

తొలంగుట్ట జాతికి గన యభ్యుదయము, 

లేక సతాచపాఅవన సాఖ్యముల జాపకారము 

si ద oP 
సంజోవముతో జాతియంతటిచేం గాని కొంత 

యగు GG గాని ఏకుట నాచరింప 

shea అనంబడ nee 

oe a నాచరింపంబడు 

డినములు పర్వతిథు లనంబడును. ఏటిని పవిత్ర 

దినము లనందగును, ఇవి మహోశివరా క్కి 

'నెకంఠళ ఏకాదశ్సి శరన్నవరాతిములు మొద 
రకా ఖే 

ంతో మదన గుం రం 

వ తదినము లాయా (వతేముల నాచరించు 

టకై స దినములు, ఇవి అట్లతద్దె, నన 

తద్దె రంభా తృతీయ, ప చ రథస ప 

ముదలగునవఏ. హీందువులందు Baoan 

యాచరణ 

నుందు చాల తక్కు-వగం గానంబడియెడినా, 

భరత దేశమున నీమూంటికిగూడ కొద్దిగనో 

గొప్పగనో సంబంధ ముండియేయుండేడిని. గాన 

కల్సి వివరించుటయెే సమంజస మని యటుల 

వందలకొటలంది: కలవందురుం "కొస 

వ్రాయంబడిసది. వాటిని వెర్వేటు కావులందు. 

గాననగును, 

పండుట ఎండుట--వరిగడ్డి గోధుమ 
గడ్డి, సెక్కు_జాతుల కాయలు, సెక్కు_జాతుల 

ఆకులు వయస్సుకలుగ క పూర్ణ మాకుపచ్చని 

రంగుం గల్లియుండు ననియు,పండినవిదప పసుపు. 

పచ్చరంగు మాజుననియు, నెల్ల రెటింగిన దే 



పందికి క యేల? 

ఆకుపచ్చ రంగునం దుండిన (Greens tulf) 

'దానికి రసాయన శాస్త్రమున Chlorophyll) 

అను సాంకేతిక నామము 

'ఆఅపియె ఆపపచ్చరంగున నరక వ్యాపీంచియుం 

దున ఆకుపచ్చరంగుయొక్క- పరిణాముముగ 

నిడియున్నారు* 

అది పండిన (ముదిరిన) వీదస పసుపుపచ్చరం 

గందు ఏన మున? ఈరెంకురంగులు నొకటి ' 

నుండి వేశ్ొకటి కొ 

చీసివే ముటలమూంము ననతిసుల భము గమార్చ 

నగుట రసాయన శాస్త్ర పరిచయము గలవారి 

శకెలరకుం చెలిసిన బే. ఆకలును త్తు సూర్యరశ్చి 
చిం 

సహాయమున వాతావరణపు వాయువునుండి 

న్ని టిం గలుపుట కొన్ని టిం 

కార్చక-డ్-ఆ క: హన పీల్చుకొన కొొనుచుండునంత 

కాల మివి అకపచ్చరంగుగనే యుండెడిని.అ శ్ర 

దా Chlorophyll మూరి ముందుండి 

స. ఆకుపచ్చనంగుం బదర్శించు 

es 

కిని, లేతపర రున్ర్రున శాల టన న అ పక్ష 

పదా మెడ క. రకం 
@ ] 

లి దేశేంఅువికారప్రుకంగుబుగ మాజీపోన్సమ. 
mn 

పక్షస్థితినంది ననన నదియే వ. 
5 

మాజీపోన్రను. అ గ్రరి క కోసిన నెఎడియు, నారంగు 

మారక నిల చెడిని. abe స్ట్ట్టితికే పాల్స 

డును. గచిశ మొదలగు పచ్చగడ్డియు స్తై పరిణ 

మించ్నెడిని, 

పందికి oe రేంల?— 
ఆంధ లోకో క్రి, 

నంది బురద మెచ్చు 
మెచ్చునా?--కంధి లోకో క్తి 

పందోధ్వత గోత్రము-- ౪ అగస్త్య ఉప 
గణము న్్. వ 

. పంధార్ఫూర్- -పాండురంగక్షేతము- 
ఇది. మహారాష్ట్ర, చేశమునందున్న సువిసిద్ధ 

విష్ణువ్నేతుము. పంధార్పూరు పట్టణము. శీ 

పసరు 

ఇండియ. న్చెనెన్సులా చెయిల్
యే, "ae 

1740 సంఛార్నూర్ - పాండురంగ శ్నైతిము 

చూరులై ను ([బాడ్లేజి) కురుడ్యాడిస ఎధిమోందు 

గా ఛార్సీతైటు "రెయి ల్యే (లాతూరునుండి) 

న. మోారాజులైను _పెనున్న తావు. కాని 

అకా) కారే స సులు పలుతానృలనుండి 

మోటార్లపై నను, బండ్ల పె నను పోవుట కలదు. 

ఈ. సుప సలమున కనుదినము 

తండోపతండములుగ భకు లరుబెంచుచు నేగు 

చుంట మతము పట్టక కిటకీటలాడుచు నిజుకు 

గచవేయుంజెడిని, దీనిప్ఫ సిద్ధి దేవస్థానమునుండియే 

గాక్క ఇట భక్తి సల్పి తరించిన భక్తులనుండి 

యధికమని తోంచెడినిం అట్టవారిలో పుండలీకుం 

డు జూనబాయి, నామ బేన్చండు, తుకారామ్, 

మ. సృ-వోకమేళుండు, డై నేశ్వరుండు, 

ఎకనోమటు ఘు ముఖ్యులని చెప్పుదురు. 

చేన్చనక పాండురంగ విఠల్, లేక విళలోబా 

యని పేరు, ఇట భక్తులు దేవ తావిగిహమును 

స్పృశించుటయెగాక, గాశగిలించుకోొని భ క్రీపార 

విగవా 

ద్ శా. 
JP 

వళ్యామున, వనము నావారముకలదు, 

మిసుళ రాతితోం జేయంబడినది. (సాండుర 

మనిన ఇసుక యనియు, అంగ మనిన శరీర 

మనియు నర్గిములు.) పి, నెం పదునాల్గవ 
(| 

శ తొబ్బమున జీవించియుండిన పుండలిక మా? 

భక్తు స. నామ చేవుండును ఈ దెవస్థాన 

పృసిద్ధి నెక్కువగ వ్యావీంపం జేసి రందురు. “ 

చేవ్రం డిట వసిరపలే చట: కట కొకములు 

దూరమునంగల గోపాలప్రురమున వసించుచుండే 

నంట, కాన్సి యా మహాభక్తంయ తనశిష్యుల 

నర్థించి, తన థరీరమును చేవాలయ ద్వారమున 

కరుగు మెట్లకింద _పాతున ట్రొనర్చె నంట. 

దానిపెనుండి నడిచి లోని కరుగుభకుల పాద 

“రేణుక్రులు తనపెనుండ,నాయన వాంభించెనంటం 

అశై చేయంబడె నని తలంపంబడుచున్న ది. ఆ. 
పీక్కగనే ఆ మహాత్ముని విగవాముంచంబడి, 

దానిం దొలుత Pau న. య | 



పంపానది. 

"దేవాలయములోని  కఠుగట యావారమె 

యున్నది, భ కులకోర్కు-లం దీర్చ త. 

ఏవళలు. డిట సంసిద్దుల డె యుండుననియు నొక 

బలమగు పితీతి భ క్రలయందు కలదు గాన, 

తమవినతు లొనర్చి వెనుక చేకెంచు భక్తుల 

కీటుకు లేపండ చేగవలయు నందురు. ద్రిట 

నాషూఢ కార్తీక మాసముల ఏకాదళులందు 

గొప్ప యుత్ప్సవములు జరుగును, 

సంతా ళన పంపాసరోవరముకడనున్న 

యొక చిన్న నది. జలధారంబోలు చిన్న కాల్వ 

తుంగ భద%లో సంగమించును. (సంపాసరో 

వరము చూడుండు.) 

పంనొపురము --- ఇప్పుడు బింధాచల్ 
అనం .బర(గుచ్చు  వింఛ్యాచలవానిసీ చేపీవీశ 

మున్న కాననకు తొల్లింటిపేరు పంపాపురము, 
బది సంయు శ్రరాష్ట్రమలందు మీర్గా పూరు 

పరిసరముల, గంగా తీరము నందున్న క్షైకము, 

శ కిపీళము, 

పంపాసరోవరము--- శీర్ష విజయనగర 
మున కవ్వల తుంగభదాినదిదాటి, ఆకా గొంది 

పరిసరములనున్న పవిత సరస్సు, బుష్యమూక 

పర్వతముకడ నున్నది. సత్తాని పార్వతీ బేవి 

యొక్క_ వి — oe యని చెప్ప 

బడినది. ఇందు సీతాచేవి తల నం 

దురు, పంపావ్షైతము (ఇప్పటి హంపి విరూ 

పాతుశ్లే తముతో సంబంధము గలది. (పంచ 

ఫి (తీసరోవరములు చూడుడు). 

పంపాస్ లానోస్ - 
Llanos) SNe చేశములం దరణ్య 

(Pampas and 

ములచే నాకమింపయిడని బయళ్ళ్ కు పేరులు, 

(Land portions చూడుడు.) 

పక్కి చెట్లు-లొ* Tamarix gallica, 
ట్ 

Trophis aspera, ©oX. Tamarisk- 

సం, రూవుక్క పీచులః, 

1747 పక్షవాతము 

క్ష) సృక్కెచె ట్ర టనియు ననుట కలదు, 

పాలుండు చెట్టు. వ్ కాలిమడమప పగుళ్ళ 

కును, చక్మమువైపార డొడిపోయిన తౌన్సలం 

దునను అంటించిన మాను ననియు, కండపట్టి 

కలిసిపోవ్రు ననియు, కుళ్ళువ్యణముల ముజీకిం 

బో శుభ పిచి మాన్నట్టంజేయు. ననియు 

దీని చెక్కకషాయమునందునను ని వేగణములు 

శ లవసియుం జెప్పంబడినది, 

బక్ష గప హ్. కాణములు చూ. 

చు షు అష్టమి, టా మ 

పక్షములు — శుక్ర లేక = పత, 

మనియు, కస్త శేక బహుళ పత మనియు,. 

నొఫ్కొక నెలయందు రెండు పతములు, ళు క 

సతము- హార మి మొదలు పౌర్గమికడవట 

కును, కృప్తప పక్షము బహుళ పాడ్యమి మొద 
లం 

లమావాస్య కడనజకును నుండును. ళు కసత 

రి రి మున రాత్రులందు చంది క ( వన్నె ల్సరోజుకు 

రః జభినృద్ది నందుచు వెలుంగు గల్లి యుండుం. 

గాన, ళుకపతు. మని ( కల్సని భాగ మని) యు, 
షి, cn 

క(వపకుమున రాతుిలందుూ' చీశటి యభివ్నది 
లిణ స్ట్ లెధి 

యగుచ్చు రాత్రు లంధకాగ బంధుంమై యుండుం 

గాన కవపతు, మని (నల్లనిభాగ మని యు 
లణ నో 

చేరు గలెను. 

పకవాతము--౪ంగ్ల, Paralysis. కరీ 
Whee 

రముయొక్క-. సగముభాగమున శకాలుచేతు లందు 

వ్యాపించి, వాటనరముల సతువు లేకుండ (చేస్కి 

పడంజేయు రోగము. ఓఒకొ-కతటీ మూతిని 

వంకణజపోం జేయును, ఇది నరములరోగము. 

నరములబలహీనత చెత్రింగి రోగము బల 

పడకపూర్వమే తేనను లోని కిచ్చుచు ధాతువు 

శ్నీణింపకుండ. జేయుటవలన నీరోగమును నిరో 

ధింపందగు నని చెస్పయిడినది. 
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ఈనోన మంకుేెంచినతోడనే ప. 
లో . లో రో Pal అంప్ రము లోని కిచ్చుట, లేశ గాఢవిరెచనముల 

— మిచ్చుట గావి: పుకును నవాతరకర 

సకితీద వుం క "దేశమున చెంగ 
Wola ® 

టు మర. ముర బాటను స శుమెళ న్న దూరమున 
నార్ల ర క్ట 

తీరుకపెక్కుండ ర తాత నసంటియున్న 

వేదగిరి యనంబడిన కొండపై నున్న తాన ప 5 నుం? పన) చ స గేల ల ఫ్ర 

ps తో Pa ష్ ల అ”, aN Pa 

థి 
ean బున "దేవా నవాటయముమ క్ లవ్ఫుం వక్ష 

లె టకు ట్. శర నేం 

చేదగిర పై నో se
e నాశ గం SOS 

దొక చిన్న గుంట ఇెళ్ళ్కండీనది, దానిని సతీ 
కష x i క జ్జ 2 

పరిమందురు. ఇట స్నానము లొనర్సుట లదు, 
wt p 

ల్ 
చన్ను wae wet NE _ వదు ఇ వ టై మ 

లం 
Sy a CN ట్ న న ఇ or 

వి న ల క సు ca) బీ 1౮ హాలును ఆర్త వదివటు స్ట్ 

(a ళు 

తళ శ పా by లా ళ్ అలీ 

చను DHE క TD నం తతో 

(అ కధ సి మావాయసము నా రెండు సతు 

లకుం డినివించును. పతులు ఇచే వచ్చుటయు, 

తప్పళనచ్చుటయు, న దే కాలమునకు వచ్చుటయు 

నాళ్చర్యకరమై యుండును, 

పురాణములం దీపములు శాప మందినఇర్వురు 

బోషులసి చెప్పంబడనది. "చేవాలయమునంగల 

శాసనములమే3 కీది బెండు స 

సుర్ ల యున్నటుల న్ సట ల కక 

శ్రీగిరి సుందరి 
యి 

ఈ బేవిని పార్వతి యం 

మల చొక్కను ణి ( 

ది స 

దురు (నెదపర్భళీము చూడుడు, 

ఒర క wr క Pa పక్షివృక్ష న్యాయవము--పట.యొకకొమ్మ 

నము చ్చి వ. 

నుండి యెగిరి వేటలో కకొమ్మె వాలుతరి బరు 

వువల్ల నూంసచు. శెండుకొమ్మలు కదలును. 
య క 

అనలా నదివజకుండి విడి టట 

ప గూడ కదలి యూంగును, జ్యోతిష 

కోత్ర మనను కర్ర నాకు ప'వేశించుతరిని వదలి 

3 పరీ శ్రవనపరీకు 

బోవుతరింగూడ కొంత చలనము అలజడి కలు 

గుచుండునని చెప్పుటకీన్యాయమువాడ (బడినది, 

పక్షిశకునపర్శిక్ష-- షై స 
వీనరింపంబడీన పకీత్సలలో నొకటి, (కాం 

శాశ్రుము చూడు(డు.) 

పత్నీశ్రకున 

రా గల సుభితుముంగూర్చి ఎణుంగంగోరినవారు 

"పెండికంటి శకునమును పరీతీంపవలె ననియు, 

పెండికంటిపన్నే, 

నిన్రసిం దువ్ఫమేము నటీంగి చానిశడకుం జని 

నఐయు ననియు 

పీకు. యనగా _ చేశమున 

దాసి చెబుగుటకు తొలుత 

ఆ వృహిమును సం ఫొవింప 

నూూంరిల్రళు యున్నా6ండు, 

౧ పుప్వ్పూతుతల నావృతుముకడ నిడి 

మనస్సున నం. సవళ్న 'మొనర్చ, _పెండికంటి 

జేసిగం బల్కి-న యసియు. సరిగ 

బల్కి-న స్వల్చ్పవర్ష మనియు, 

౨9 ఆ చెట్టుకడ చ క్కైెరను, మాంసఖండ 

మును పక్షీ కగ పడునట్లు నేలం బెట్టి, అది ఆహార 

ముగంగైకొెని వగ ey కుత్తర కంస మనం 

బునం దలంప్క నాశ పెండకంటి తే తేననివాసవృతుము 

సో పిసన్న తతో దిగివచ్చి వాట్టం దాంకిన 

సఘుముగ ెద్దవర్ష ములు గుజీయుచిహ్న ముగ 

నెటుంగు క 

3 పె(డికంటి నివసించున్భకుముం బూజింప, 

నాశెట్టుకొమ్మలనుండి నాపవ్సీ సమిపమునం 

గల వావీకూపతటాకాదులతీరమున (వాలీ, తెన 

జక్క_లం దీర్చి సొంపున నేగిన నధికవర్ష ములు 

త్వరలో రానున్నటుల నెజుంగుం డనియు, 

ర పూజాకాలమున పైండేశంటి పెద్దగ రొవ్చి 

నను చెట్టునుండి దిగి వచ్చి నేల వాలినను, 
/ 

(మూనిపడితట్టున నిలిచినను చెట్లు వీడి యెగిరి 
రు ఓ 

యజిచినను, వెట్టునకు పీదటీణ మొనర్చి 

నట్టు లెరిగినన్సు మూత్రము విడచినను, తప్పక 

వర్ష యోగము EE "బటుంగుం డనియు, 



పన్నేళరీర మెగురుటకే యనుకూలము 

“రాఎముల "షె పెండి 

సు క. hse రో విడు వరాదని ము 

దాని గుడు బేసిగ న సుడ్నను దోవ. మనియు, 

శిలావర ము, వడగండవాన, సీదమె నష్షము 
వ్ న ధి రు 

గవీంచు ననియు, 
౧ 

; కి 

జాంపలీవాగమున కమగుట ము జిరువక్ 1 

ae wy op 
చెటుసుండే 

రి 

న్న లో ఎడమ నెప్టునకం జ 
యాః 

జన గుడ సె గూర్చ్పుండి క కదబకంటయు (వస 

త్త పో గ Se పా 

లనియు, 

ప 

వృవము! కశడ SS ౧ wa 

నుండిగాని, 9 దన్నీణదిశనుండి గాని, ౨ వాయ 

వ దిశనుండి గాసి, Ss wn త్తరదిళ। పం నాడు 

కడం చేరి నిలచినను శీ ఘుముగ న్య మువ। క్ క 

నియు కట్టదైవజ్ఞంనుకాః జ్ఞాన నమున 

చశ్చెను,.. 

సక్టిశరీర మెగురుటకె యనుకూ 
ల్రవము--పతాలక్షరీరము లెగురుటకున్కు మను 

ష్యులశ గరములు నడుచుటకును సెర్చ్పజుపంబడ్ 

నవి, పవ్నీళరీము. వీలగునుత చులకన గా 

మేయంబడిీ యున్నది, అందు [౯28 ఉండవ 

లసీనంతక న్న పెద్దవియైన అని గాలిచే నింపంబడు 

ఏలు కలదు. అంతియె గాక, దాని రీరమునందు 

గాలిచే నింపంబడ (దగిన గుల భాగములు సెక్కు 

కలన దానిశరీరపు ముందు భాగము సూదిగ 

నుండుటయు, వెనుక కుం జక్కనివంక గల్ల్పీయుం 

డుటయు, ఎగుకుట కనుకూలించెడి పదతినే 

_సూచింవెడిని, దాని మేని బొచ్చు, సఖ 

Water proof గా నుంట్క తడి యంటక తడి 

సినతటీని దులువుటతో ఫొడిగానే యుండెడిని, 

lL 749 పతులద ఏపీ మనుష్యులద ప్రక న్న. 

లేకపోయిన పవ తకిసినకటీ బరు వెళ్ళవలసి 

యుంకును, ఇంక దాని Museles ఎగురుకు 

పథాన కార్యముగ దాని శదీరావయనవము 

లతో హోల్సిన న నధిక బలము గల్లి అక్కలను 

విప్పి యాడించుచు నెగురున బ్రమర్చం బడినవి 

ఏికియుం దుంను బల కత. శరీరపు భార 

మంతటిని మోయుటకువలయుబలముక న్న నధిక 

మసీపించెడిని కాననే. అంత, నిర్ణ క్యుము గా 

వడితో చెలగాటలుగ గాలిలోనికి దుముకున 

కగు ల గల్పుచుండును. ఇంచుక సె సెపు అటునిటు 

నడుచుట చెట్టకొమ్ములమై Du 

weeny సీ రెండు సన్నముగను, గట్టిగను, 

పట్టుకొ ఏలన కాలీవే ళ్ళు నల్లి యుండును. 

ఓడయందలి ర వలె పని 

చేయుచు నిటునటుః దిప్వట ట క్రనుకూలిచు 

చున న్నది: కాళ్ళు దాని శరీరము మోయఃదగన 

కీకమును మోయ గలవియె. 

8 

ట్లు డెయు శ 

స్వశ్వరరి a see ఖో ధ్యా, 
సంయు క్ష రాష్ట్ర ములలోని ఆల్మోడా, లేక కాళీ 

ఫ్ నున్నది. ఆల్మోడానుండి 

చెబ్బవిమైళ్ళ దూరము. ఇట 'బొంగీఏినది సర 

యూనదిని ₹ 

మునకు శాన దానది యనిపేరుః అశారదాపవా 

పశ్నీశ్యరశివత్నేతుముకడ నే శాళీనది 

లో మా 

కుమ ర్స వే. 

చేసను. ఇటనుండి ఆకలిసిన పవాహ 

అదు Ot ము స. హే నెన్న 

౦తముల గాగముములకు 

శ్యశానసలమె షి. బహుదూవమునుండి 
యి = 

శవము లిటకుం "దేయడు చుండునుః 

ల్ని సద © ౪లో లి 

పక్టులదృష్టి మనుస్ము లదృష్టికన్న 

నధికబల మైనది-- మనుమ్యుండు కొంతే 
ఎ_త్తగుతావున కెక్కి-కిన్న గనుండు క్రిందికింజూ చిన 

కందు తికుగును, కండు పచ్చబడుట (కౌతా; 
లం య 

లిశముగ దృ యాణీవోవుటు సంభవించును, 



సతుల ణెక్క-లనుండి కలము. 

ఇది దృష్టియందలిబలమున కర్ణ కర నుగునంకేకంకు 

నధికమగు యెత్తునుండి క్రి ఏందికిం జూచుటవలన 

గల్గునసి తేక లన తేలుపుచున్న వి. _ 

యటులం గాక వాల యెత్తున కాకసమునం 

దెగురు చుండును. అది చూచుద్భష్టి తిన్నగ 

క్రింది కే యుండుం గాని వేజుకాదు. ఏల యన 

నది యసాయములనుండి జాగ్యతేం గొనుచుండ 

వలసియుండునది యైయున్న ది. అట్టితరిం గూడ 

మనుష్యులవలె నిలిచియుండక అది యెగుకుచు, 
అక్కల నాడించుచు, న మునరదుయుండుం గాన 

దానికీ కండు తిరుగుట సంభవింప వలసీ 

యుండెడిని. కాని, యటుల జరుగకుండుట దాని 

ద్భప్ట మనుష్యులద్భ స్పకన్న వాల బలమైనదిగా. 

'జెప్పందగి యుండేడిని, 

పక్షులజిక్క_ లసుండి(ఈ(క)కలము 
లఅరొడుట (Birds moulting feathers) 

పుల ణఇక్క_లకడ నుండు ఈకెళకలములు మను 

మ్యుల నోటిపండ్లం బోలినవి, అవి వాటి ణెక్క_ల 

కడల నొకవరుసగను, వాటికింద వేళోొశకవరుస 

గను, వాటికిం దిగువ నింకొక వరుసగను, ఇటు 

ఇక్క వరుసలుగనుండును. అవి ముదిరినకొలది 

తెక్క-లక డనుబయటికివచ్చు చుండును. ఈ నడుమ 

(పాత ఇక్కలరిగి, చిరిగి భిన్న మె, పటుత్యముం 

గోల్యోయిి. ఒక్కొక్కటిగ శాలిపోవ్రచుండ, 

లోనిది పెకి రా మొదలిడుచుండును, ఇవి వాటి 

రోవుములం బోలిన మృతప దార్థమే Dead 

262120) మైనను, దానివలె బలహీనమైనది 

గాకు లోన నే యేర్పడిన బలమగు మృతపదార్థ 

'ముగను, నించుక గట్టిగను నుండునది. a 

యం, దుపయోగించు. శరీరావయనముగ నుం 

డుంగాని, రోమములం బోలి (ఒక్క-చలి ౩ నాంపి 

వెచ్చగ నుంటం దక్క): 'వెటొక నిరుపయోగ 

బత ము కాదు. ఏళేట ACR ఊడిపోయి 

లక్ తవి నచ్చుచుండు వని. తలంపంబడుచున్న ది. 

1750 పగడపుచట్లు; 

కోస నత్తేగుల్లలు, శంఖములు, గవ్వలు ముద 

లగువాటిగులలం బోలి, జీవితకాల ముండునది. 

కాదు. గజములు, గొట్రైలు, కుక్కలు మొద 

లగునవి వేసవియందు బొచ్చు శాల్సి శీతకాల 

మునకు తిరుగ బెంచుచుండును, పాములు శీత ' 

కొలపుకుబుసము (వైహౌర)లను వేసవియందు . 

విడుచునుః 

పక్షులు నరుక్రాగవు — కిట్టలు నీరు 
తాగవ్చ చూగు(డు. 

స్త శక్ పరోగము--౩ది నేత్రవర్హ్మగత 
నోగమునకుం చేరు. 

పగటికలహము పనికిచేటు, రాతి 9 
కలహము నిద్రకు చేటు--౪ం ధ్రలోకో క్రి. 

పగడవు చట్టు (Coral reef) —పగ 

డపుచట్టు సముద%ములం దుండునది, తరచుగ 

గుండృముగనుండును, కొన్ని క 

(Semi circl6) గూడ నుండుట కలదు, ఇవి 

సమ్ముదమందలి పురుగులవలనం బెర్బంబడి నిర్మిం 

పండును, ఏంబదియడుగులకన్న లోంతు లెని 

దియు, జలచలనము లేనిదియు నగు మెకకప్స 

దేశపు నీటియం దివి వ సటిమట్ట 

మునకు రాం జేయును, వకారణముచేత నైన 

సమ్ముద భాగము. విపరీతే పరిస్థితులకు లోన నె. 

లోతుగ ననేని, తిరిగి ౫ క "పెంచంబడునుం 

అకై సముద భాగము మెరక యగుచోట పగ 

డపుచట్టు నీటినుండి పెకినచ్చి కనంబకు చుండే 

డిని, కొన్ని పగడపుచట్టు ర లకు లోనె 

'పెరుంగుచు, తిరుగ మెరకయగుచోట చిన్న కొం 
డలవలె నై యగుపడుచుండుటయుం గలదు. 

లోంతుసముద్యములందు పగడపవుపురుగులు. 

బృతుకవు, పగడపు పురుగున కార్యమున 

న ౨౦19” అనియెదరు. చట్టు ముదిరిన 

"తానవ్టలలోపల వ ఎట్జనిపగడ 

మగును. 



'పగడపుతింగ చెటు 1 
లి : 

పగడపవుతీ(గెచెట్టు - (ఇదితీంగనుబోలిన 
డొంక) లా. Arum colocostae సం, కపో 
తాంగ్ విదిమలత్యా విదిమ లతికా, 

నిని గువ్వగు త్తిచె ట్రనియు నందురు. దీని 
'వేజుఅకులర స సము చెక్క_క a చలవ,సమ 

ఛాతువువేసి నే నే తరోగముల నివారించి, ,పమే 

హాము వలన. లిన ర కసా*వము నిల్పి 

మూత్యక్ష చ్చు) ము, మేహదోవముల నాల 

క నడంచి, విషదోవము హరించి, 

నుఖరోగచాధల నివారించు నని చెప్పయడినదిం 

పగణము---(పవడము చూడుండు.) 

పగడశిలకులగో త్రవు-(ప్రాథ శలళూం) 
పగలు రాత్ర (Day and Night) me 

(దినానాతోములు చూడుడు.) 

పచ అం ల Smaragdus. ఆంగ. 

Emerald. Wo Emeraude. జక్టను 

భావ, ఏMAaragd05. సం, మరకతమణి, 

పచ్చ ఆకపచ్చవర్హముగల రత్నము. ఇది 

నవరత్న ములలో నొకటిగ జెప్ప బడిన దః 

పచ్చ న్ రసాయనశాస్త్ర వెళ్తలు Beryl 

సముచాయమున నిది నొకటి యందురు. 

Beryl పదము జర్మనుపద మగు Beryllos 

నుండి క ల్రీనది. Emerald, Aquamarine, 

rte Euclase అన్నియు Beryl 

సముదాయమునకుం చేరినవని యాంగ విజ్ఞాన 
య 

సర్వస్వమునందు ష్ అందు పచ్చను 

“Beryl” అనుచు అం దు తమజాతికి 6014 

Beryl అని వేరిడియున్నారు, అది పరిశుద్ద మెన 

పనువుపచ్చ ధాతువులు గల్గిన ఆకపచ్చ రాయి 
గను వివరించి, దాని కింను Chryso beryl 

అని పి శ్యేక నామ మిడిరి* 

రసాయనశాస్త్ర వె తలు “Berylను Sili- 

cate of Beryllium and Aluminium” 

(1 పచ్చ పొడుచుట 

అనకు కద్ రాక ల్పర్యతము ఖ్ 

హంగేరీ (బెజిల్ దేశము లందునను లభించునని 
చెప్పబడినది 

పదునాజవ శ లౌబ్బమునకు పూర్వ కాలము 

నందు మన భరత చేళమునుండి ఐరోపాదతీణ 
'దేశసీనులకు పచ్చలు వెనిషియన్వ రకులే గాక 
ఇతరవ ర్రకులు గూడ నెగుముతి చేయుచుండుట 

సు ప్రసిద్ధ మే. కాన భరతీచేశవాసు లనాదిగ 

పచ్చలు గల్లీయుండ్ రనుట నిస్సంశ యము. 

తరువాత పదునాజువ శ్ర తాబ్లమునుండియు స్సాని 

యా డేశస్థు లీవ ర్రక్రమును బల సజిచుకొనిరి, బై చి 

లునందు వివరింపంబడినది పచ్చకా దనియు, 

Carbuncle అను మణి యనియుం గొందటు ' 

పరికీలక్షలు తెల్చుచున్నారు. తొల్లింటికాలమున 

Upper Egypt నందిగను లుండె ననియు, 

కియోపాతా రాజ్ఞి కటనుండియే పచ్చలు 

లభించె ననియు నందురు. పచ్చ స్వచ్చమై 

గాఢమై యుండు నట్టి చక్కని రంగు గలది 

సంవ్యము, దీనికి “గరుడపచ్చ? యనిపేరు, గరుడ 

పచ్చ విషదొవషముల హరించు నని వాడుక 

గలదు. పచ్చలు రంగు తక్కువ యెనన్కు లోన 

మేఘుముంబోలు పొరలున్నను దోషము లనం 

బడును. మంచిపచ్చకు వజ్యమునకన్న నెక్కు_వ 

విలువ కల దందురు. పచ్చలభస్మృము రాజ 

యవ్మీ, పొండును, మూలవ్యాధి, సన్ని పాతము, 

ఉబ్బుజాడ్యముల నివారించు నని చెప్పబడినది, 

(రత ములు చూకుండుం) 

పచ్చ పొడుచుట (Tattooing) 
సచ్చపాడుచుటనవనాగరికవుపద్ధతులకాన్షైపణా 

ర మో యనునట్టుండును. హ్ ns 

లొంగని తోల్రింటి పి పలు దేశముల 

వ్యాపకము నంది యుండెను, నేంటికిని వ్యాపక 

మునం దున్న దియే 

తొలుదొలుత భారత దేశమున సౌంద ర్యా 



పచ్చూకు 

ధిళ్యమును గాంత్సీంచ్చి నుదుట చిన్న దిగ 

స్ సలు ఫొడుచునావార ముతా బటులు 

నందు (పాళ్యగంథము (old ఈ కము! ent) 

నందు యూదులకు పచ్చ బొట్ల Wu 

వడి, ఐరోపాదేశములందు సెనికులు శే దేతులందు 
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ఏివిధా*”రముల పచ్చ సొడిపిం. చుకొనుచుండ్రి, 

నేటీకి ఐరోపా సెనికుల కిది సామాన్యము 
Qo 

“ంతేముబ వారన 
cn 

రికిన, 

గనే aa తిరాళం. “బా | 

ప్పీంచుకొొని పాటిపోయి ననా 

అల, కొన్ని జాతుల వారు తమ జాతిశాఖకు అగ నుగ 

గురును పచ్చవాడుచుకొందురంట 

వసించు మూథులగు ననాగరికులు, 

భయ పెట్టుటకు వెళ్టైవికారములుగ, 

మునగ మోముల పచ్చ కహ జ MS Ca 

సచ్చకంగు —— యాకులప సరులు) నవు 

శరీరమున చి చిన్న సూది ఫీ లేకు లేని లం ము 

లొనరి స? యందు రంగు జొప్పించి మూన్నుటుచే 

“పచ్చ ఫొడిపించుకొనుటి” యవ పేరు గె లెను, 

ద్రం 'డెవోపానారి పచ్చు వాచుచుటయందు అకు 
యా 

పచ్చయే గాక వెరేజురంగు లుండును. 

'సణ్యాకు చెటు ఆకు లెండినను ఆకు 

పచ్చరంగు దీసికి నిలిచియు ౦డును కాన్మ పచ్చా 

కని సేరందినది. దీనింగూర్చి యంతగా తెలి 

యదు. దీనియాకులు మాల మెలచోట అంగ 
cn లాం 

డులందు లఖించెడిని, ఇది పరిమళ మునకు గాను 

వాడ ంబడు చున్నది. 

కపాయము జీర్ణశక్టీ నధికపఅచును. చూర్ధ 

ముగాని, య. గాని కఫ దోషమును, 

వాతదోషమును. హరించు న నందురు. 

పజ్కా ఎ్రయినిక గోత్రము - a  నిర్భన 

గణము చూడుడు. 

హాటు 1 పటములందుండు డిగీ గీతలు 
అ 

పటంగిరి — పాండవుల స్వశ్తారొ హణ, 

roe (గంగానది చూడుడు.) 

పటనశిష్ట (పటనమనిష్టు bu 
(సహతే ప్రల న. 3) | 

పటము లందుండు డిగీ గితలు-- 
and Longitude) భూగోళ 

ఆక లో | ళన అలో గ భి పటమఘు గావ ఒక బెళపు పటము గాని చూడం 

(Latitude 

గనె నిలువ్రుగను అడ్డుగను గత -లుండుటయు, 

నాట్లకడల సంఖ్య . గాననగును, 

భూ గోళ పటము (Map of Hamisphere) 

నఎదుండు గీతల లెక్క నెటింగీనచో నన్ని యు 

చేట తెల న్టముమ్యెలి. ఇని పటమునండలి (స దేశ 

ములకొలతిలం దెల్పెడ్ని, ఒకపటమందలి అడు 

గాలతక్రు ne న న 

ఢమున్కు సిలువ్రకొొలతలకు ఆ చేర దవ్నీణములకు 

Latitude అనియును జెప్పంబడుచున్న వి 

భూమియందా కన్ ళార్టపు( 1కు [టల 

పటము పరిశీలింతము గాక, ఇందలి భూమధ్య 

“రేఖ (Equator) న ఆ త్రన క 

భాగములుగ నిభిజించుచుంచెడిని. 1 మూల 

ము, గ గలయుంటయుు, నిటనుండియుఫోలతగీతలు 

స ముగుటయు, దినిని సున్న గితగ 
నెన్ను దురు. భూమధ్య రేఖా స్థానమున భూమి 

మైళ్ళుగ 

లెక్కింప. బడినది, ఇంక్ సీభూమధ్య రేఖ క్ స 

రముగ తొంబదిగీతలును, హు. తొంబది 

గతలునుగీయుదురు, ఈగీత లన్నియు భూమధ్య 
"రేఖవల భూమిని జుట్టియుండునని యే, పట్టక 
డి | లనిశేరు. శొంబదియవడి Ae శ్రరధునము 
మధ్యగను, దనే ణధువముమధ్యగన సరిహద్దుగ 

చుక్కలు (Points) గ మా శ్ర స న 

అనయా నీడ్మిగ లావరించు తాన లేదనియు, ఇది 
ర్రేవారమే అనియు. నెబుంగునది, తక్కిన 

౯ డిగీం 'లగీతలు కదు దెసలను 

యొక్క చుట్టుకొలత 9౪౯00౦ 



"పటములందుండు జగ గీకలు Ll? 

ఉత్తరమున ఉత్తర ధువమునందలి ౯౦ వ డ్ 

హద్దుదనుకన్వు దత్శేణమున దథీణధువమునం 

దలి ౯౦వ డిగీవాద్దు దనుకను, మధ్యమధ్య . 

నర్త ర దనరుచు, భూమిని చుట్టుకొని 

యుండును. MS rE వేరు. 

ఇట్లు ఉత్తర్యధువము. (North Pole) నుండి, 

దక్నీణ భువము (South Pole కడకు ఈశక్వే 
టరు కాక నూటయెనుబది డి గీలనిఎజుంగునది. 

ఇట్లు ఉత్తర ధువమునుండి దటీణ ధభువపు 

కూడిక స్థానమగు తొంబదియవ డన్ రానా 

గుండా న కవ్వలి శకేంగ్న భూమిం 

జుట్టి, తిరుగ ను_త్తర భువమందలి తొంబదియవ 

డి గ్రస్థానమునకం జేరుకొనునట్లు నిలువుడిగ్5 

గీతల నిరువదినాల్లింటిని గీ చెదరు. పేట్టకు మెరిడి 

యన్వు అనిపేరు, ఈమెరిడియన్ “మెరిడియన్ 

మధ్య పదునేను డ్నిగీల పరిమాణ ముండును. 

కాన నిల్వుడిగీగీతలు. మొత్తము (15 x 24) 

మూడువందల యటబువడి యని యజుంగునదిః 

పదునేను డి గీల కొకటిగ నిరువదినాలుగు మెరిడి 

యన్ గీతలను మా తేము వీఖంచుట గంటల 

సౌకర్యమున కని యజుంగ వలయును. 

లాటిన్ భాషమయందు Meridies అన 

మధ్యాహ్న మనియర్థము. కన హు టా 

యనుకును అటే యర్థము. మధ్యాహ్న నున 

దినవుందలి సగము కాలముగా నెబుంగునదిం 

అప్పుడు సూర్యు (డు సరిగా దలపెం గాస్పించు 

టయు మననీడ మనశరీరమునం బే సరిపోవు 
టయే గాని తూర్పునకుం గాని పడమరకుం గాని 

వ్యావీంపక యుండు కాలమని యెణుంగునది. 

ఇంచెజు౨గం దగినది ఏ మెరిడియన్ నిల్వుగీతపె 

వై నూర్యుం డుండునో ఆ మెరిడియస్టీత 

పొడవునను | నూర్యు(డు సరిగా పైననే గన్పించు 

టయును, ఆగీత-పె నుండు అన్ని తావులందు 

అప్పుడు మధ్యాహ్న మే అయి యుండుటయు 

సంభవించును. 

౨20 

సరదెగా తెల పె 

ఐల పటిక 

భూమి తేనకుం దాను గిరగిర తిరుగుచుంకు 

తతి ఇరువదినాల్లు మరిడియనురేఖల దాంటిి. 

మొదటి 'కేగుతజ్సి నిరునదినాల్లు గంటలకాల 

మగును గాన, నొకమరిడియనునుండి తరాతి 

'మరిడియను పెకి సూర్యు. డగుపడుకాల మొక 

గంట యగును. ఇంకను మెరిడియన్ గీతల. 

ప్ పదునేనేస్తి డిగలలో నొక ts 
పెనుండి "వేళొక డిగ్పెకి సూర్యు. డగసడుటకు. 

నాలుగు మినిట్టకాలము పట్టును. 

భూమి తనకుందాను గిరగిర తిరుగునప్పుకు 

సూర్వున  కెదురుగ నుండు భూమధ్య రేఖా 

(Equator) (పచేశమున భూమి చుట్టుకొలత 

౨౮౯౦౦ మైళ్ళుండును గాన మెరిడియన్ 

మరిడియనుల. మధ్య ౧౦౩౭ మైళ్ళ నాలుగు 

ఫర్లాంగుల దూరమును, డగ డిగీ0ల నడుమ 

డర మైళ్ళ ౧ పర్గాంగు ౭23 గజములు ౧. 

అడుగు దూరమును ఉంజెడిని, ఇ టనుటనలన 

భూమధ్య ₹ఖకడ భూచలనము బంక మై. 

౧౭ ఫర్హాంగు. ౨ గజ, ౭9 అడు. ౧ అని 

తేరుచున్న ది. 

పటల గోత్రము లేక పాటలగో త్రము- 
(అగస్త్య ఉపగణము చూడుడు 

రుత్రిిర----లా. AlUimen. ఆంగ * Alume 

సం. సృటికా, సృటకాత్ళాా స్ఫృటికారిః, 

స్ఫటికోపలఃక, స్ఫటీ, స్ఫాటికం, స్ఫాటికోపలః 

స్ఫుటికా. 

ఇది Double sulphate of Potassium. 

and aluminium అనిపెళ కైాండగనుతేము శనై 

సరిగా జెప్పవలయు ననిన Alగగ సంఘము. 

నకుం చెందిన పటికలలో నిది యొకటి. 

(Amember of Alum gr01p) అని చెప్ప, 

వలయును. మన ేశమున అంగడులలో దొరకు. 
పటికను, మనము చేనిని పటిక యని పిలుచు. 

చున్నా మో ఆపటిక నిజము Potassium: 



కటిక కే 

Alum వయున్నది, Sodium Alum, 

Ammonium Alum . మొదలగు పటిక 

లనేశము లింకను గలవు. ఈ -కిపటిక 

లందు ఇతేరప ళు కొన్ని చేరియున్న ను 

అల్యూమినియము తప్పక యుండితీరును. అర 

'స్టచ్చుతే గల్లి, అన్ని జాతుల పటికలు నొ శేరీత్రిని 

గన్స్టైడ్ని, గనులముడి మె తయబడిన పటిక 

మూలమునకు AlUMnite అనియు, Alum 

వtంne అనియు నందుకు, — 

ఇంకను Alum Shale, Alum Schist, 

Bauxita, Cryolite అను సత సాం 

రంగులందు కలియును. కాగితములు చెయుతటీ 

సటిర హని పీల్చు కాగీతేము కాపండ(జేయుచు 

దానియందలి or సను కప్పివేయును, 

మ మునందు తడిసిపోక నిటిని నిరోధించుబట్టలను 

(Water & Shower proof Cloth) 

చేయుకతీ పటిక ఉపసయాగించును. ఇంతయేల? 

భామాపటములు తీసి 

గాలక నిరోధించి నిలుచునట్లు చేయుపనులందు 

Plaster of Paris నో బొమ్మలు మొద 
అగువాటిని జేసినతజీ వాటిని గట్టిపజచుట 

కును, తోళ్తు చాగుచేయుటయందును పట్టణము 

లదు స ee నమ శు భపజచుటకను బుక 

దనీటినుండి బురదను విజిచి శుభ ,పజిచుటకును 

"వీటిని మృనున్చు సజచుటకును, అనంగా సబ్బు 

రంగని నిళ్ళవు నృుదువుపజ చి కఠగునట్టుచేయు 

టకున్కు ఇంక నెన్నియో సనులపను పటిక 

యుస యోగించును గాన విలువ ES 

పటిక విషములను విజచు ననియు రసపు 

పటు విజచు ననియు, పటిక కరంగించిన నీరు 
కండ్తలోం బోసిన నేతరోగముల్సు కండ్ల యెజు 

వులు, కండ్లకలక న ఆ మగు తు, నోట 

పుక్కులించిన నోటిపూత, గళరోగములు నివా 

కో నిద్భమానే౭_వి.. i 

రణ మగు శెప్పంబడినది. పటికకు 

నెయ్యి విజుగు డని చెప్పబడినది. 

పటికపంచదొర పరిశ్రవు--పటిక పంచ 

దాళయు పంచదారలలో స 

దీని నాంగ్గము నోరి 1కి? ౦020607*యనియెదరు. 

నీటియందు పంచదార చేర్చిన గరంగి 

పోవును. ఉడుకుచున్న ఏటి ముందు పంచదార 

చేర్పుదురు. పంచదార . అధిక మైనచో నీటి 

యందు శుభిముగ పలుచనై కరంగదు, అట్టి 

స్ధితిని జాగకగ సీశీంచుకొనుచు, ఉదుపసీటి 

లెల్పచకైరను అధికము గాకుండ వోయ'. 

దగినంతకు mee బోసెదరు, కరం 

గినతేజీ నపరిశుభ్యత కల చేని తీసివేసెదరు. 

లేవన్న వేండి చ చల్లారకుండ వడియయC గట్టుదురుం 

ఆ bo Se 'నచ్చులందుం గాని, కై పెం 

వొలువంబడీన గుంటలందు గాని, పోసి చల్తార 

నితురు. చ చల్లారి న గమ్ పోకుండ నాయచ్చులలోని 

పాఠములోనికి దారములు చొనిపి బిగియం చేసి 

గట్టిపడిన విద ప స వేలాడ (దీయుదురు. 

ఇది. పటికంబోలి యుంట పటిశపంచ దార 

యని వేరయ్యె నందురు. కాని,పటికతో నేసంబం 

ధమును దీనికి లేదు. 

పటిరవాయురోగవము--- ఆయుశ్యేద 
నైద్య శాస్రుమున సంధివాయువునకుం బేకు, 

పటు త్రయము ((తిపటులు) — 
ఆయు క్వేద వైద్యా స్త్రమున కాచలవణము, 

బిడాలవణము, మైంధవలవణము పట్టక చేరు. 

సటూత్తవమవలు--- ఆయుశ్వేద వెద్య 
శాస్త్రమున సెంధవలవణము నకుం బేరు. ఇది 

లవణములం దు త్రమలవణ మని భావము. 

పట్ట; నిద్యమానే=సి / (గానే 

రత్న పరిక్షా-- వది. సంస్కాత భామయందలి 

లోకో క్రి, క పట్టణము దరినుండంగా పల్లెయందా 

రత్న పరేష్? యనిభావము. 

ననియు 



పటమట సోమనాథ కసి 
RE 

పట్టముట్ట సోనునాథ కవి-- ఆ 
'శవ్రలలో వ పరుల నొకండుగం బరిగ 

“అం ంప(బడినవా(డు, ఆటువేల నియోగి _బౌహ్మ 

ఇదు తం డివెరు వేంకటరాజు. 

స్కాంద పురాణములళోని సూతసుహిత 

'సౌం ధపద్య కావ్యముగ రచించి వీక్కనవోలి 

కామా రెడ్డి కంకిత్ర మొన ర్చెమ. 

పట్టమెట్ట సరస్వతిసోమయాజి కని 
ఆంధికవులలో నాధువికులందుం బరిగణింప6 

సన అం ఆబు వేలనియోగి (బాహ్మణుండు, 

హరిత సగోతము. తండి)పేరు పెద్దిరాజు “తాతే 

పేరు పోతరాజు కవి శివలెంక గౌరనారాధ్నుని 

కశడ విద్యాభ్యాస మొనర్చనవాండని కఇెస్వకొని 

యున్నా (డు. ఈతని తం డికాతలు కవు లనియు, 

అ,గజుడు రఘునాథసోమయాజి యాగాభ్యాసి 

యనియు, కెల్లీ పేరు వపరమాంబ యనియు, 

ఈతనికి బాలసరస్వతి యను బకుద ముండే 

ననియు, ఇతండ డగ్నీ 

బడ్డి నది 

హూ యనియు( జెప్ప 

రచించినది పృథుచకిత) మనుపిబంధము- 
కది దవా రామఫ మేర సామి కంకితముగ 

 సమర్వించెను. శ భౌలంకారముల విన్యాసమున 

ఏతం డెకమ్కు-న పటిక గలవాండు 

సడవలు--(ప్రడలు చూడు.) 

సణాలు--కడు మన్య ప్రచేశములందు (7 గా 

' మాధికారులకు “సడాలు” అని వీకుద నామము. 

ఏకు చాల పలుకుబడి కలవారుగ నుందురు. 

త్ర్యోద్యోగవు టధికారనామ మేయని 

తేలంపరాదు. ధనము, పలుకుబడి, పెత్తనము 

గలవా రందరు పడా లనివీంచుకొందురు. 

సెము పదిరోగాల పెట్టు--౪ంధ్ర 

పతంగిచెట్టు -- లా? 

Sappan* ఆంగ్ల. S&ppan wood, Brasi- 

Caesalpinia 

1755 పతంజలి మహరి 
: యె 

18000, సంంపతంగళి పతంగమ్. చంద నముజాతి 

లోని శేద మందురు. కచందన మనియు. జేరు 
కలద(6ట, దీనింగూర్చి యింకను దెలియనగును* 

దీని మా నుచెక్కకహాయము శ్రీల బుతు 

ర క్షమును జక్క-ంగ వెడలించుచు నిరోధముల. 

బాఫునని చెప్పండీనది, 

పతంజలిగో త్రము అలా ™ 

చూడుడు.) 

పతంజలి జన్మ స్థాసను- 
చూడుడు.) వ 

పతంజలి మహరి-- చిత్రపటములందు 
పతంజలిమ హరి యాక్రారమును ఊర్ష్యభాగము 
బుషిగను, అధోభాగము సర్పముగను లిఖంచు 
చున్నారు. ఈ మహాత్ముం డాది నాది శేషుండుగ 

సహస చహ్వాలు గలవాండై యుంజె. ననియు 

నందురు .. శంకరభగవత్చాదుల (ఆచార్య) 

పరంపర యన్నుగ ంథమునందు, 

(గెనౌర్భ 
Gp 

శో! హరితల్పహ రాం ఘీనూవురమ్మో 
ధరనామి తిబలాతి ప్లుతీజన్నా' 

జయ గోవిందముని సృచందగినామా.' 

అని చెప్పండి యుంట నాదిశేషునకు విస్తు 

చేన్చనితల్పము, హారుసి యంఫఘీ' నూపురము, 

భూభారమును వించి. మోయుసర్పము, 

సామి తి (శ్రీ రామునితేమ్ముండగు లత్మీణుండు), 

బలరాముడు (శ్రీకృష్ణుని యన్న, పతంజలి 

మహర్షి అ కేయుని 
సుం6 శం ( | ర్తి సుకుడు), ' పూర్య్వాశిమమున చంద్రశర్మ 
(యను చెరంబరటి సన్యాసము “గ కొనినోనించ 

భగవత్పాదుం బకలసచు.. శంకర 
భగవతా తుర్యా శ్రమదీకు. 

నిచ్చిననాండును) అవతార భేదము లే యని తేలు 

చున్నది 

దు 

త్వాదులకు గురుండే 



పతంజలి మహారి 
న 

పతంజలి తల్రిశే చేరు కొనికా దేవి. వీరు రచించి 

నవి ప అ పరిశుదికిం గాను 

మూండుమహాగంథములు, అన(గా మనళ్ళుద్దికి 
,] 

అడ న్ ఆల) ప్రి ష్ 

పతంజబి యోగసూ లేములు, న కుడి వ్యా 
శ 

రణమ హోభావ్యము, కో చరకసంహీత 

యు (ఆయుర్వేద వైద్య ర స నో 

యున్నవి. 

పతంజలిమహర్షి ఆదిని తనవ్యాకరణవిథాన 

జాన ముప చేళింపం దలంచి బుపికమూరుల 

శవించె “నంట, వేయిమంది యరుచేజ. 

గూర్పుండ నియమించి, తనయుస చేశము ముగి 

యువజ శం దెవ్వరు నాకావు వదలిపోశా 

దనియు, పోయిన (బహ్మ రావే సత్వము సిద్ది సిద్ది చు 

ననియు: దెల్సి,మనువ్యురూపమున వాశనోటితో 

నుప చేశించుట కష్టమని తన తెరలోని కరిగి, తేన 

పూర్వనిజాకార మగు సర్బరూపమున వేయి 

జిహ్యలతో నుప టేశింప మొదలిడెన(ట, వేయి 

మందిశీ ష్యలలో నొకయవివేక తెరందీసి వారీ 

యాశారమును గాంచబోవ్మ వేయి ఏిషజా(లా 

వాయువులు వ్యావీంప, 

తొమ్మన్నూట తంబడితొమ్మం డుగుకు మృలీ 

నందుటయు, ఒక్క-ం౦ డెట్లో తప్పించుకొని పాటీ 

వోవుటయు సుభనించె నంట. ఆది శేషుండగు 

పతంజలి దీనిని గాంచి వగచి వేయుట కేమియు 

దో ఇ తికనఖూనిని రావించి యాచెనికి 

శెమ్వబ్బందము పె 

గొంచెము 

సంతసించి, “వీపే శేమి?” యనియకడుగ నాత, 
“డోగుర్రువరా! గొడపాదుం: డని తెల్సు నయ, 

గురుండును ఖేదముతో “వత్సా! నీ విశ (బ్రవ్మా 

'రాక్షసత్వముం బూని నర్మదానది తీరమున, 

ను త్తరదహీణముల కరుగు పెద్దబాట ప్రక్కనే 
యున్న "పెద్ద రావి చెట్టుపై వసించుచు, డారినేగు 

వారల కగపడక ఎక్, , (వండుట) ధాతువ్రనకు 

సత త్రం జేర్చి వః నేమగు? ననియకుగు మండుము. 

వ్యాకరణ మంతయు. గల్లుటకుం 

1756 పతంజలీముహ రి 
స 

నాబోధ నెజుంగనివారి కది పక్షం అని 

తోంచును గాన అట్టు పల్కు-చుందురు. నే నిశ 
ean లారంభిచి చంది శర్మ యను 

బ్రాహ్మణ బాలు(డుగ జన్మించి, అమార్షమున 

య. సీకడ శేతెంచి నీవలన పల్నింపంిడి 

నాబోధవిధానమున పక్వమ్ అని ప పృత్యు త్రీ తర 

మిత్తును, తోడనే నన్నుగ నెజుంగుము. నీ: 

(బ్ర నా రాశు స తము ను ను బాపువాండ? 

నని తెల్పెనంట, ఈ సందర్భమున వ్యాకరణ 

శాస్త్రము oe కౌముది) నందలి 

కోపం అను పాణినినూ తే తము మేరకు అట్టిరూ 

పము పక్వం అని యగును గాని పక్షం 3 కాశేర 
దని చదువరులు మనస్సునందుంచుకొనదగును. 

తోడనే య ట్రరిగిన గొడపాదబిహ్మరాత్సి 
నర్మదానదీ తీరమునం దా రావి వెట్టు శరీ 

య ట్రడుగుచుం జెను, ఒకనాం డొక్ విపికు 

మారుం డామార్లమున నట కేతెంచి, (బ్రహ్మా 

రాశుసిచే పొశ్నింపయిడి, పక్యమ్ అని (పత్యు 

తవమిాయం, దన బ్రహ్మనాత సత్వ ఏము క్షికిం 

గాల మాసన్న మాయె నని గాడ పాదు. జెజింగి,. 

“ఫు, "ని చెట్టు పెకి రావించి, వ్రాయ నియ 

అ తు వచింప ముదలీడెన(ట, విపు, 

డగు చంద్కశర్మ రావీయాపలపె పై తొమ్మిదిదిన 

ములు బ్రహ్మరాక్షసి చెప్పున స (వా సై 

ననియు, నదియే వీదస పతంజలికృత మహాభా 
మ్యమనంబరంగె ననియు6 జెప్పంబడీనది, ఈచం 

ద్యశర్భ ఆది శేవుండగు సతంజలీయ వతారమని 

Ee జెప్పనక్క_అలేదు. వీదప నీచం దశ 

గయే సన్యా సము స్వః రించి, _గోవిందభగవ 
త్పాదు(డు, లేక గోవిందముని యన(బరయగ 

శ్రీశంకరభగవశ్నాదులకు గురుం డాయె నంట. 

(గొడపాదాచార్యులు చూ. .) 

ఈసందర్భమున నెజుంగర్డదగిన వేళకు 

సంగతి, ల వ్యాకరణము హా భొవ్యమును. 



పతనత్వరితము 

రావిశెట్టుపె Moen నందియున్న 

గాడపాదుని నుడువులమేనకు తీసికొనివచ్చుతజి 
మార్గమధ్యమునం దెచ్చటనో(బహుకః ఉెజ్జయి 

సీవుర మసి యనుచున్నారు) కొంత ఒకమేశ 

త్మినివేసె ననియు తక్కిన దే యిప్పడున్న ఇ వ్యాక 

రణమహాభామ్యముగ నున్న దనియు మేంశతిని 
వేసిన భాగమునకు “అజభవీతభావ్య” మని 
పేరయ్య ననియు —— ష్ నష్ట 

పడి గతించి తిరుగ రానిదానినిఅ కీశభాన్య 

చని. సాముతగా తం తకు 

శర్మ విదప ముగ్గురు భార్యలను బరిణయ 
కొంతకాలము గృవాస్థాక)కుమందుండి, వ మువ్వు 

రియందు నొకొ-కరుగ మువ్వురు కుమారుల 
గని వీదప సన్యసించి గోవిందభగవత్నాదా 
చార్యులయ్యెనంట (శుకయో తాకా చూ 

పతనత్వరితము . గావిపేవన్ పుల్ 
ధర్మముమేంకు. పతేన నుపాయము. కొనే 

దనియు నీల 

నీ 

యన స చాల మంద 

ముగా జరుగుచుండుం గాన నది నిరపాయకర 
ముగచే యుండుం గాని పెనుండీ అ ందకు( 

బడుటయందు క 5 DE 

(Mass) బరునునుండీ హాచ్చుగ నగుచుండ 

గాన నవాయశరముగ6 బరిణమించు ననియు. 

గని పెట్టంబడినది. నిజముగా నేదియు గాని పికె 

జాలదు పను re, యుండ( 

అకాశమునం చెచ్చటనో మేఘములం చేర్చ 

డిన వర్థబిందువు పడుట సాదృశ్యముగం గైకొ 

నిన అది పడుట పా“రంభించుతేటీ మందగమ 

నముంగలట్ల మొదటిసె కెండునం దించుమించు 

౧౬ అడుగులు మాళమే పెనుండీ క 

నోపుం గాన్కి దాని (M255) బరువు, వేజొక 

Forceగ నేర్చ్పడి, రెండవసెకండునందు ౩౨ 

అడుగుల త్వరితగతిని కందికి బడెడిని, ఇట్లు 

"రెండు కెండులకాలమున ర౮ అడుగు భ్. 
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నెనుండి. కోందికిగల యెతు ఎంతయుండునో 

దాసి సిటు లెక్కింపవలసీయుండునుం 
య 

పతనాంతాస్సముచ్చయాః - ఇద 
సంస్కృతే భామయందలి లోకో. పె కెగురుట 

9 ళ్ళుట కింద పడుట కే యని భావము, త్రుళ్ళు 

ష్ కు. తూలిపాటుతో విశాంతి యని రుస 

లోకో కి కలదు, 

పతాక-సంజ్ఞాక్షరములు. (జండాల్టక్ష 
రములు)-దీని నౌంగమున “Flag alpha- 

bet” అనియందురు. కొందబు దీవిని Sema- 

phore alphabet అనియెదరు శకాన్ని సై నికో 

ద్యోగులు వాడుచున్న సేమాఫోరునకును దీనికిని 

వ్యత్యాస మున్నది. ఇది ఏరో పాఖండ చేశము 

లందు పృణారము నుదియుంటం గాననగును, 

దీనియందు. గొన్ని గుజుతులు వ్రరువదియేడకుర 

ములు కలవు. ఇం దుపకరణములుగ వాడం 

బడును. ఒకమనుమ్యు(డును ఆతడు. చేతం 

బూనిన రెండుజండాలు నె యుండును, 

గురుతులు 4 

Ready to start. 

పాోరంభము లేక శంద్ధగా నుండుము. 
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పతాక -సంజ్ఞామీరములు 1750 పతాక-సండాశ్భములు 

అతురములు ౨౭ ఆంగాక్రములు: 
యm oo 

A 

] జ్  కెడంకే గుబురు. 

H 
ఎన్నిదం కె గుబును o> 

ళ్ళ I 
తొమ్మిదంతె గుజుతు. 

లి శ 

bE : : (1... 

ల మూండం కే 

గుటుతు,. 

K 

+] Dp 
నాల్దం కే గుముతు, 

eee 
f 

| 

tt 

f 

PY గుజుశు, య 

ఈ త్య 
ఆజం కె సబుము, 
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"పతాకము (కయ) 

పద్ధతులు లేక విధులు;_ 

౧ కుడిచేతి ఎడమచేతి జండాలు 'ఆరకును:?: 

కి9ందికిదించి నిలిపిన సిద్ధముగా నున్నా నని 

౨ కుడిచేతి ఎడమచేతి జండాలు రెండును 

పేకెల్తి నిలువం బెట్టిన (అనంగా వంకరలు లేక 
తిన్నగా నిలువం బెట్టిన్పతిరీ 'ె తల్పుమని హ్ 

3 చేతు లేవెపు నకం జాంవీనను పూ మ 

జఉజా౭పవ లెను. 

ర జండాలు విప్పిీయుంచవ లెను గాని చుట్టి 

యుంచ రాదు, 

౫% అకీరమున కకరమునకును నడువు, 

కొంచెము కాలమును, మాటకును మాటకును 

నడుమ నింక గొంత యధికకాలమును విరావు 

మొసంగుచుండవలయును, 

పతాకము (క్రియ)- పతాక 
బట్టిన చేతిని మాంది శెత్తుటకు పేరు, 

పం గిం x RO © bs EF క యాజా ణము 

లోని దెశ్యక్రియ లెన్నిదివిధములలో నొకటి. 

(క్రేయా ప్రాణము చూ 

పతాకహసము-(వాస్తాభినయము చూ 
అలై —_ 

భరలే శాస్త్రము చూ 

పతిత(క్రియు--పతాకవాస్తముగాం బట్టి 
Ww న్! ల 

మాది శె త్రినచెతిని : jas దించుటకు పెరు. 

బది సంగీత శాస్త్రమున కియా పొణము 
టోని దెశ్యకిియ లెన్నదివిధములలో నొకటి, 
(డ్రియాపాణముూ చూ.) 

పతిచెటు__9ది తెలప తిచెటు, ఎజిప తి 
అ శ్ర 60 —2 లు టు —ం 

చెట్లు పైడి (పచ్చ) ప క్తిచెట్టు చిట్రపత్తి 
60 —2 

హా సమ్వుగొ 
pan 9) 

చెట్టు, జం దెముల ప శ్రి చెట్టు అని ముఖ్య జాతు 

లయిదు, కాని ఇందు లెక్కలేని భేదజాతులు 
కలను, వేర్వెజు "దేశముల వేర్వెజు జాతుల 

వరులు కానరార జ ర కలన 
21 
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_ చునాహారము, 

పత్రీ చెట్టు 

లను, ఎల్లప ఎజ్ఞవువ్వులను, పెండీప ఎట్ 

పసువుపచ్చ పువ్వులను పూచును, చిట్టప ర్రీ 

చిన్న చెట్టు, అధమపఫుజాతిది.జం దెములప శ్రీ "పెద 

చెట్టు, గింజ లేడేసి కలిసియుండి పెద్దకాయలు 

కాచునది. కోన్ని జాతులప త్రి విస్తారము ఫలించు. 

నవి. కొన్ని పంటతకష్క-వ, నల్ల రేగటిభూములు 

పత్తి కనుకూలములు, ప తియుపయోగములు 

“పెక్కుగ లవు, నూలువడకి బట్టల నేయుట ముఖ్య 

మైనది, ప శ్రి శుభ“ పజుచి పరుండుటక పరు 

పులు తలగడలు. కుట్టుదురు, దూదితో పలు 

విధములగు మెత్తలు చేయుదురు, 

ప త్తిగింజలనుండి నూనె తీయుదురు. అది 

చాల తేలికగా నుండి చౌకగ లభించును. ప శ్రి 

గింజలు. పాలిచ్చుపళువ్రులకు మంచిబలము గల్లీం 

ప త్తిగింజలలోని పలుకులు జిగట. 

గలవి కాన నౌవధము 

© 

విరేచనముల నాఫుశ క్రి 

లందు వాడుదురు. జం దెములప త్తిని 

యనెదరు. దీనితో. పరిశుభి్శిముగు దూది 

లభించును. కాన దానినుండి యజోపసీతము. 

య. గాను హు తీయు. 

దురు. పత్తి త్తిచెట్టునకు లాటిన్భాసయందు Coss- 

జటప తి 
అలాల" 

టమ త అనియు, 

Cotton 186 అనియు, 

సః, సూ తేపువ్పవృశు.?, బదలీ అంతం 'బెద్టం 

ఆంగ. 

0౧౫ 

నంస్కాతేమున క ond 

పత్తి ఆక, కాయ, పువ్వులర సమందు నాభి 

విష పాహాణవివదోవముల హరించుగుణముశల 

దనియు కండకలకలు, ఎజుపులు, పోటు, నివా 
ap య 

రించుననియు, . చెవిలో వేసిన పోటు మొదలగు 

కర్ణ రోగములు నివారించు సనియు, లోనికిచ్చిన 

గహిణి కట్టి మేహశాంతి యొనర్ను ననియు, ee ప 
ప త్తిపూవులందు Sou సడి లేక ఎట్జప త్తి 

పూవులని . చెప్పం బడేనది) స్రీ నేల కసునుజాడ్య 

ముల నాపుశ క్రి గలదనియుం చెప్పబడినది, 

సతి ఆకులు ర క గవాణికటి, నొపంల తీయు మ Es SG 



కుతూ ల గోతింము 
J 

ననియు, ఆకు చూర్త ముచేసి కపహొయము గాచి 

లోని కిచ్చిన కలరా నివారించు ననియు, వీని 

"వేజునందు పూవ్రలందు ప్రల బుకుదోసము. 

'నినారించు థ్గక్రిగలదనియు( 'జెప్పుదురు, 

పత్ఫూల గో త్రము(శ నకి లేక గ్రశ్స్న 
మదగణము చూ.) 

పత్ర గో మ 

షత్రఫపలన్యాయను-- దీనిని 
ఫలన్యాయ మనియు గొందలువాడుచున్నా రు. 

ఒకచెట్టుకకులు కటువుగా రుచిహీనమై యుండి 
నను ఫలములు రుచిగానే యుండును. సంబంధ 

పదార్థముల దోషముంబట్టి తక్కిన (శావలసిన) 

కదారమునందు దోపారోపణ మొనర్పుట 

'అసమంజస మనిభానము. 

క ప త్రము(దీక్ చూడుడు.) 

మ లా. పత్తికలు 
'నడుపుట కొందలు తలంచునటుల సులభసాధ్య 

మెనపని కాదు. దాని విధివ్ ధా నముల చక్క_లగ 

నెబుంగుట కిక్కువ శ్రమ కోర్చుటతో నెప్టవ 

పరిజానముం గట్టనవాండుగ నుండవలసియుం 

క ర్ న్ని చేశములందలి సిశ్యపీ ద్యాలయము 

లిట్టవిద్యల నొసంగు గ నిర్వహించు 

ని సలుపత 

చున్నవి. ఇది యొక స్పష్టమెనవృ త్రీ గాన 

చక్కని శకివీయతు నందుట యత్యవసరము. 

“A man behind the pen (in peace 

times) is as powerful as a man 

behind the Cun. (in war times)” 

అను సుహాసిద్ధలోకో క్రి యుర్చడి యున్నది, 

ఇందు “Behind the pen” అనిన వార్తా 

: పతి)కానిక్వహణ be డనియు, 

“Behind the gun” 

'నందలి సిపాయి యనియు భావము, పతి)కా 

విద్యాభ్యాసము ₹ లేని వ 

శ నిర్థ్వం ష్. 

1762 

నన్ని టిం 

అనిన పటాలము 

పతి”కావిద్యా భ్యాసము 

పతీకానిర గవాణశ్యా న్ర్రమున కాం భాష 

_ యందు “JంUrnalismn” అనెదరు. ఈవిద్య 

“General journalism”అనియు,“Tech- 

nical journalism” అనియు ద్యిపధముగ 

విభజింపం బడినది, ల్ల 

జనర ల్జైర్నలిజము- భాపాజ్ఞానము, విదేశ 
ఛా పాజ్ఞానము కల్లినవిదప “ Economics, 

Government procedures, Sociology, 

Philosophy” అనెకు విద్యలను నేర్వవలసి 

నదిగా జెప్పంబడినది. 

బక్నీక లెర్న లిజము నాల్లుభా గములుగ విభ 

జింపంబడి నేర్చంబడుచున్న ది. అవి ౧ Ele- 

mentary course, ౨ Extended course, 

5 Editing and Editorial writing, 

ర Editorial management అనంబడునని. 

పట్టం బరిశీలింతము గాక. 

౧ Elementary course — దీని! 

“Newspaper Writing”అనియుం జేరు 

కలను. ఇది కేవలము వార్తాపతిశలరిపోర్టరులు 

(Reporters) చెయుపని మైయున్నది. అట్టి 

వారన మెరికాయందు ౫౦5-020 అమమ 

అనియు ననుచున్నారు. ఇట్టివారు ప్రత్యక 

వారల కొొకొ్కొ_కి కాన్రన కంపంబడుదురు. లేశ 

ఒక్క-శ తావున నియమింపంబడి, అచటివా రల 

చెల్పుచుండుటయుం గలదు. వీరి 
కర్ణ భాషమయందు వ్యాసిపంపుటను నేప్పట 

“ఎలీమెంటరీకోర్చు: అ నెదరు, 

2 “Extended Course” తరువాత 

నేర్పుకొనవలసినదానికి సే దీనిని “కః 

tended Assignments’ అనియు ననుట 

కలదు. ఇదియు మొదటి పదతిదే గాని 

“Higher problems’ ౫8 యింద వాయ 

నేర్చుదురు. ఇం చెక్కువగా వేళ్వేజు విషయ 

_ ములం గూర్చి ప్రక్యేకముగ చదువ వలసి 



పతికావిద్యాభ్యాసము 1 

ఉండును. ఇందు వా ర్రలబంపుటకగు చిన్న చిన్న 

(వాతలు గాక పెద్దవ్యాసములు గూడ (వాయ 

వలసియుండును. ఇంతటితో నాంగక త్వరిత 

ముగ జదువుటయు, త్వరితముగ వ్యాయుట 

యుం గూడ నేర్చుళొనవలసి యుండును, ఇట్టి 

స వ్యాసము పరీక్షకు లోను గావలసియుండును. 

ఆపరీక్షక “Cంpy-reading' అనియెదరు. 

ఇందు వినుర్శనము, తర్కించుట, పునశ్లేఖ 
నము అను మూండుపనులు జరెౌడిని ౧ ఇం 

చేమైన లోపము లున్నవా? యనియు, వచ్చిన 

భోగట్టా సంపూర్ణ మైనదా * యనియు, 3 రిపో 

వ్రకు అడుగవలసిన యన్ని పశ్నల నడిగెనా 1 

యనియు, ౮ ప్రొరంభపు వేరా బలమగు 
"మాటలకీ నా యక చక్కగ క 

చున్న దాః యనియు, ౫ కడ పేరా చక్క_6గొ 

నచ్చంజెష్పు నట్లు వా్రయంబడీనదా ! యని 

యు, ౬ వాయంయబడిన శ్రబ్దజాలపు భాష తిన్న 

గను స్పష్టార్థసంథాయకముగను, నధికపుమూ 
టలు, అధిశపసంగము లేపండ వాయంబడి 

నదా, లేక యధిక శ్రబ్దములం గల్లి గాని ఈడ్చు 

చున్నట్టు గాని, దూరాన్వ్యయము గల్లి గాని 

యున్నదా! యనియు నిందు విమర్శనము జరు 

గవలయును, ఇం చేదియేని కుదురకున్న దానిం 

దర్కించుటయు, కుదురని తావ్రలం దిద్ది సవరిం 

చుటయు గాని, లేక తిరిగి వాయించుటం గాని 

జరుగవలసియుండును, కేవలము త్రిప్పి చేయంబ 
డుటకు “Cr661”అని పేరిడియున్నా రు. 

ఇంక నీవ్యాసము పూ ర్రిచేయబడినతోడనే 

దీనికి “Heading” (వాయయడ. వలయును, 

అది అర్హమైనదిగను, లోపలిప)ధానాంశము 

లను స్ఫురింప జేయునదిగను నుండునటుల 

వ్రాయ నేర్చుకొనవలయును. ఇది కొంతవజపు 

es యుండును, 

3 Editing and Editorial writing- 

5 ఏతి కొబద్యా హా! సము: 

పీదప నేర్చుకొన(దగినది వ నాక వా సరు 

వాయు నేర్ప. ఏట్రినే సంపాద కీయము లసె 

దరు. ఇదియె ఈజర్నలిజమువిద్యయం _ దెక్టువ 

కఠినవిద, ఈయ భ్యాసమునకు చరి తజానము, 

మకరం - - జ్ఞానము 

(Scientific Knowledge) జనసంఘముం 

నూరిన పదతులవిజానము /Sociology 

య! జ్. pata న 

డును ఏలయన నవి యనుదినము వాాతీయం 

దవసరము ల యుండును, 

ఇ తణీ విద్యార్థి సంలు స్ఫురించు. 

నటులను, అర్హ ప భాషలో క్ష కు ప్రముగను 

న్యాయ నభ్యనింప వలసియుండును. ణన 

గల బేని Witt and humor వాతల 

యందు పొందుపటుప నేర్యవలసి యుండేడీని, 

ఇల్తత్రినే Colonial policy of Japan, 

Future of China, Turn over m 

Turkey మొదలగునవి చక్కగ నెటీంగి. 

క యలలయుం నః సగటున బాల సంగ 

తుల నెజీంగినవాండుగ నాయ తపబుపం బడ. 

వలసీయు౦డునుః ల 

నిజముగ లలల మొన చక్క-ంగా నెజుం. 

గనివారు భవిష్య తు నెటుంగ 6 జాలరనుసళ్యమిట 

బ్రిత్య కు మగుచుండును. “Vagaries of 

సెంటి ఫీక్కు_ 

style, inaccuracies of statements, 

unsoundness of Principles’* అను 

తదోవములు లేకుండ గుదిరెనేని సంపాద 

కీయములు నిర్దుష్టములుగ నెంచంబడును, 
వ్దప నేర్యం దగినది వార్తాపతి)కా 

నిర్వహణచరిత. దీని నెబుంగుట కనేశములగు. 

నాదికాలపువార్లాప తీకల చెణీంగి పరిశీలింపవలసీ 

యుండును. క. వె. ౧౬౦౯ నాటి Leip- 

Zic relation (ఇది పిపంచమం దాదిని 

ముదిగింప(బడిన వార్తాపతికగా? జెప్పం 
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బడినది), “News Letters” అనం 

బడిన పతికి రగు త పాక సంచికలు, 

Weekly Diurnal పతికయుక్క- పోత 

London Gazette సంచికలు, 

Boston News Letters అనంబడన ష తిక 

వ సంచికలు Mercurius Politicus 

ప ధమొక)-యు, Mercurius Anticus 

వరక యొక్కుతయు (వాత సంచికలు, దీని కనుకూ 

లించునవిగ _ ెళ్ళుండ యభిప్రాయము. 

ముఖ్యముగ నెబుుగందగెన యంశములు ]llu- 

Typography 

గూర్చియు, General make-up గూర్చియు 

నై యున్నవి, 

"సంచిక లుం 

strations గూర్చియు, 

ర Editorial management- ఇది నిజ 

ముగ పతిశానిర్వహణ మని చెస్పందగి యుం 
డును. బ్రంచే నాల్చుఖేద ములగుపనులనిర్వహించు 

సో నవలను యుతఘను 

(౧) Editorial వొం1107-ఇది దూరదృష్టి, 

గల్లి ఎక్కువ జాగ తతో నప్పటస్సట కుదుర్చు 

కొొనుచుండ(దగినది. చేశకాల పాత్యతేల చెతిం 

గనం గాని ది చ. నిర్భహాంప(బడ 

జాలదు. 

జ Development of Public ope- 

జాగతగా. పరిశీలించు చుండవల 

యుం గాని తన మ. పట్టుదలలకు, తేన గ ర్యాలి 

శయములకు, శావిచ్చి పీతిహ్టలం గోల్ప్చోవ 

రాదు. ఇదియే పతికయం దామోదము గాని, 

మ నాని గల్లిచునది 

nIi౦n-దీనిని జా 

. (3) re Editorial 

force (సంపాదకీయవర్లము)ను, Reporto- 

rial force ను అర్హ లగువారిని కుదుర్చుకొని 

పతికయొక్కం హోలసీ మేరప కనుముగ పని 

ప దీనికి. ee త్తేతే గల్లియుండుట 

64 పదాధ్య 

(ర) Management of the concern 

as a whole- ఇది అర్థిక పరిస్థితులు ముద గు 

వాటిని జూచుకొనుచు నడుప్రట యని భావము... 

(వార్తాపతికానిర్యవాణకల చూడుడు.) 

పదగండిర రోగము-- ఆయుశ్వేద వైద్య 
శాస్త్రమున రి పదరోగమునకుం జేరు. 

పదాధ్వ--- పరమేశ్వరుని శబ్దతే త్ల(ము 

నుండి అకాశ మనంబడుచున్న భూతత్నత్త్యము 
కలెను. దానియందు స స స్తకోటిమహామంతేగము 

శేర్పడెనని చెప్పంబడనది, -ఈ స_పకోటిమహో 

నుం స్రఠరిను ముఖ్యపద ము "లెమబదియొశటి 

వాడంబడినవి. వాటికి సాముదాయికముగ 

“పదాధ్య'*యని సేరిడియున్నా రు. ఆపదములు 

oa వీవరింప6(బడును* 

౧ ఓం పదము ఏ శేఅకురము. శివాత్నక 

పదము, _9 వ్యోమవ్యావి నే అ॥ ౫ శ వాత్సేక 

పంబాంగవాచకి పదము, 3 వ్యోమరూపాయ 

అ॥| ౫ శివాళ్మక పంవాంగవాచకపదము, క్ర 

సర్వవ్యాపినె 1 ౫ శవాల్మక పంచాంగ 

వాచకపదము, సో శివాయ అ॥ 3 నివాత్మృక 

పంచాంగవాచక పదము ౬ అనంతాయ అ॥ర్ర 

అనంతవాచక పదము,౭ అనాథధాయ అ రనూత్మ 

వాచకపదము,౮ాఅనా శీకాయ అ॥ ౫, శివే త్ర 

. మవాచశపదము౯ ధు)వాయ అ॥3 ఏకనేత్ళ 

వాచకపదము౧౦ శొశ కాయ అ॥౪ వీకరుది 

వాచకపదము, ౧౧ యోగవీళసం 

౮ తొమూర్రివాచకపదము, 
సి తాయ, అ|| 

౧-౨ నిత్యయో 

గినే, అ! ౫ శ్ర్రీకంళ వాచక పదము, ౧౩ ధ్యానా 

హోరాయ, అ! సో శిఖండివాచకపదము, ౧౪ 

ఓం నమ న్మీవాయ, అ! ౬ గాయ తీవాచక 

పదము, ౧౫ సర్వప్రభవే, ol ౫ "వికీ 

వాచకపదము, ౧౬ నివాయ, అ॥ 3 విద్యేశ, 

వాచకపదము, ౧౭ ఈశానమూన్తాయ, అ| ౬ 

ee Se ౧౮ తత్పురువు 



పదాధ్య 

వక్తాయ, అ! ౭ పం! వా! ప! ౧౯ అఘోర 
హృదయాయ, అ! ౭ పం॥ వా! ప!) ౨౦ వాను 

ఒ9౧ సద్యో 

జాతమూ ర్రయే అ! ౭ పం! వా!ప!, ౨౨ క్రీం 
నోమో నమః, అ॥ ౫ చండవాచకపదము, 93 
గుహా తిగుహ్యోయ, అ| ౬ హృదయవాచక 
pu | అ॥ ౨శిరోవాచక పదము, 

౫ సిధనాయ అ॥ వ శిఖావాచక పదము, ౨౬ 

క్యంక్యారహా అ॥ ౭ కవచవాచకపదము, 
జ్యోతిరూ పాయ అ॥౫ నే (తవాచకపదము, 

౨౮ పరాయ లు. అ॥ ౮ అస్త్ర 

నాచకపదము, ౨౯ వేశతనాచేకనాయ అ॥ ౭ 
ఆసనాత్మకపర మేశ్యరవాచకపదము, 3౦వ్యోమ 
వ్యోమ. అ! ౪ ధర్శవాచకపదము, ౨౧ వ్యాక 

న్యా అ! ౪ జానవాచకపదము, 3-౨అరూ 
SE అ॥౬ వె రాగ్వవాచకపదము,33 

(ప్రథమ పథమ అ| ౬ వన కర వాచక పదము, 

స్తో శేషసేజక అ! ర కర్షికావాచకపదము, 3౫ 
ప్యోతీబో ౯8s అ| ౮ eee పదము, 

౨౬ అరూప అ! 3 నోర్ట్య అధో దిక్కలందుగల 

'దెవగుహ్యాయ, అ॥ ౭పం! వా॥ప॥, 

శేసరసంబంధవాచకసదములు 3౨, ౩౭ అనగ్ని 
అ! 3 ఊర్థ్వ కేసర! వా! ప! ౩౨9 3౮ అ 
థూను అ! 3 డ్యూ! కేసర! వా! ప॥ ౩౨, 
3౯ అభస్న అ॥ ౩ ర్వ! కేస ర॥వా॥ ప! ౩౨, 
“రం అనాద అ॥ ౩ క్యు! శకెసర॥ వా॥ప॥ 3౨ 

రణ నానానా అ॥3 డో) కెసక!నా!ప! 3౨, 

౮౨ ధూధూధూలఅ॥3 ర్య సర॥వా॥ప॥3౨, 
౮౩3 ఓంభూః అ! ౨ ఊర్థ్వ! కేసరవా[ప! విక్కి. 
“శీర పీంభువః అ॥ ౩ ఊర్థ్వ! కేస[నా!వ! 5౨ 

రి దంసువః అ॥3 ఊప! కేసకవా!వ। 39, 

౮౬ అనిధన అ! ౪ ఊర్థ్వ! కేసర[వా!ప! 3౨, 

౮౭ నిధన అ! ౩ ఊర్థ్వ! కేస! 1 ప॥ ౩౨, 

రీరా నిధనోద్భవ అక్వా కేస 5! వా! ప!3_9, 

'రీ౯ శివ అ॥ ౨ ౨ ఈర! సం! నా! ప॥ 3౨ 

1765 పదాధ్య 

౫౦ శరం అ॥౨ ఊర్థ్వ! | కేసర॥ వా! ప! ౩౨, 

సం మ. sly ఊర్థ॥ కేసర॥ వా॥ప॥3౨, 
౫౨ ము హేశర అర ఊర్ల (| కేసర॥ వా! ప॥3౨, 

౫౩ పర మేశ్యర అ॥౫ ఊర్థ్వ! కేసర! వా!ప!3౨, 
౫ '౮మహా చేవ అ!రసద్భా వేశ్వరవాచక పదము, 
౫౫ మహా తేజ అ॥ర్ర సదా వేశ్వరవా॥పదము, 

౫౬+. యోగాధిపత్కి అత్ సగ, సదా వేశ్య 

రవాచక పదము ౫౭. ముంచముంచ ర 

సద్భా వేళ్షరనాచకపదము, ౨౮ (పథమ, పథ 
మ్మ అ! ౬ సద్భా వేళ్షకవాచకప్పదము, స గాం 

శర్వశర్వ్య Yl '్రీ సా! వా! ప! ౬౦. భవ 

భవ అ! ర్ర స! వా! ప! ౬౧. భవోద్భవన అ॥ 

gl mittee సర్వభూత సుఖప9ద అ 

౮ స! వా! ప! ౬౩ సర్వ సాన్ని ధ్య కర అ॥ ౭ 
స్ట. బహ్మావిష్ణురుద పద అ॥| 
౮ సl వా! ప ౬౫. అనర్చి తానర్సి తాయ 

అ|౮ాస!వా!స!౬౬ః అస ంసితాసం నరం యు 

అ|౮స!వా! ప! ౬౭. పూర్వస్థితపూర్వస్థిత oi 

౮ స! వా! ప! ౬౮ సావీన్ వీన్ అ! ¥ 
పతవాచకసదము. ౬౯+ తురుతురు (ఇంద్ర) 

అ| ౮ అష్టదిక్సాలకవాచకపదము. ౭0. పతం 

గపతంగ (అగ్ని) అ! ౬ అ! వా! ప! ౭౫. 
వింగవింగ (యమ) el శ్ర అ|! వా! ప! 2౬౨ 

జానజాన (నిరతి) అ| ౪ అ! వా! ప! 29 
షా షా 
నబభబ (వరుణ) Sl ౪ అ! వా!-ప! 2౪. 
wD ; 

నూ సూక్ష (వాయు) Sl ౪|| ©l వా! ప! 
gan 3 Ses 

౭2౫%. రివ (కుబేర) Sl అ! వా! ప॥! 2౬ 

శర్వ (ఈశాన) అ! _౨ el వా! పశ! 22 

సద్వదా Sl 3 సర్వపి ద్యాధిప వాచక పదము. 

౭౮+ పీంనమోనమః అ॥ ౫ బృహ్మశిరోఒ 

మృతేనాచకపదము, ౭౯ పంకివాయ అ! ర 

రు దాణీనాచకపదము. ౮౦. నమోనమః అ 

ర వాళుపత వాచకపదము. ౮౧ ఓం అ! ౧ 
వజాాదినాచకపద ము, 



పదారము ] 
య 

ఇందు ౩౬ ((అరూపశ క్రీ, 9౭-3౮-3౩౯- 

ర0-౪౧-౪.౨ పదములు శివాగ మోక్టపదము 

అనియు, ౪39 (ఓంభూః) రీర-ారో-ర-ర౭ా.. 

రీరారగ౯ా౫0-౫౧-౫౨-౫౩ పదములు పర 
మేశ్యర సంబంధ వాచకపదము లనియు చెప్ప 

బడినవి, మజీయు 3౬ (అరూపపదము) మొ 

దలు ౬౭ Sry సరము కడవ 

అకు 3_9 కుం ఊర ్ యఅధోదిక్క-లందు 

గల శేస సర సంబంధ వాచకపదము లని చెప్పం 

బడినవి. 

పదార్థము-- వదా మన నెఘంటిక 

ముగ పదమునందలి యర్థ మని భావము. 
లోకమున వాడుకయందు పదార మన ఏచేని 
యొకవస్తు వనిభావమ్సు.. ఇంక నాయు క్యేద 
,నెద్యు శొస్ర్రమున స ద్రవ్య (నన్ఫువు) 

గతేమైన రసము (రుచి), (అది 

గల్తించుగుణము), వీర్యము (బలము), విపా 

గుణము 

కము, శక్తి ఈమెదింటికిం చేరు. ఈ మెదు 
నొక వన్తువ్రునందు చజేరియుండునవి. అవసు స్తువు 
భుజించుట మొదలగు నుప యోగములకతమున 
లోనికిం జేరి శరీరమునకు. గలించుగుణములు, 

పదార్థములు--- పదార్థ మన వస్తువు 
(పదముయొక్క_ అర్థము) అని య ము! 

వెశేవిశశ్వాస్ర్రుమునందు పదార్థము లాజు- 
౧ ది వ్యము, ౨ గుణము, _ కర్న, '్రీ 

సామాన్యము, ౫ విశేషము, ౬ సమవాయము, 
మకాంతేరమున వీటికి అభొవమును కెర్చి స ప్ప 
ఉదా ములసి కొొందణు వాడియున్నారు 

న్యాయశాస్త్రమునందు పోఢవ సదార్థ 
ములు- ౧ ప్రమాణము, 9 ప్రమేయము] 
3 సంశయము, ౮ పీయోజనము, ౫% ద్భస్టాం 
తము, ౬ oy ౭ అవయవము, లొ 
గ చ - నిర్ణయము, ౧౦ ము ౧౧. 
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జల్బము, ౧౨వతేండము, ౧౩ హేత్యాభాసము,. 
౧౪౮ ఛలము, ౧౫ జాతి ౧౬ స వాము 

ఇందు ౧౫ వది యగు జాతి ౨౪ భేద 

ములు కలది, ౧ సాధర్మ్యము, -౨ వె ధర్మ్యము,. 

3 ఉత్క రము, ౪ అపకర్షము, ౫ వమ్ము. 

౬ అవర్ష్యము, ౭ వికల్బముు ౮ పకి స్రీ ౯ 
eye ౧౦ ఇతీ సాధ్యత, ౧౧ ప్రసంగము, | 

౧౨ పతిదృప్టాంతము, ౧౩ అనుత్ప త్రి, గ్రే 

సంశయము, ౧౫ అర్థాప్తి ౧౬ అవి శేషము, 
౧౭ హేతున్ర,౧౮ న. ౧౯ కార్యము, 

20 ౨౧ అనుస క _9_9 నిత్యము, 

93 అనిత్వము, 

మిామాంసమతమందలి ప్ర భాకరపతమున 
ప క వము, ౨ గుణము. 

3 కర్మము, ర సామాన్యము, ౫ పరతంత్యత, 
ఏట్టను పంచన చార్గములందురు: ees 

సీట్లకు ౧ న్ క్రి సాదృశ్యము, 5 సంఖ్యలు 

నను మూంటిని జేర్చి అప్పపదార్థములని మటే 
కొంద అనిరి, చేదవ్యా సను తము న పదారములు 
రెండు- ౧ పురుష (కళ్ళ లెక పార్ల యని 

యర్థము, అత్మలు మ ఫై న గాన. 

ఇందు జీవాత్మ పరమాత్మలు చేరియున్న వని 

భావము), ౨ వ కర్ (ఇది లోకము. పాంచ 
భాతికములగలోకములన్ని యు నిం బేచేరియు న్న 
వని తాత్సర్యము. ఇంతకన్న వేణు వస్తువులు 
లేవని భావము, 

వాతీంజలి గుఠరునివలన డఉదరింప బడిన 
(త యోగి కర్ణ) నేశగర సాంఖ్య మున 
(తీస m 

౧ శశ్వరు:డు, 2 ళ్ళ (పాణ, ౩ 
ప్రకృతి. ఎట్ల ఏటయం దీనరుండు ప్యకృతిసంబం 

ధము కలుగుటభే జలింప డనియు, అత్స్నఫ. 
ప్రక తిసంబంధము కల్గునంత సంసారవేదసల. 
వాలగు ననియు, దానిని జయించుట కస్టాంగ 
యోగములు చెప్పబడినవి, ఖః 



న. ములు 

న ఆత్మ, 2 పరమాళ్న, 

౩3 జడము (లోకము) నని ద 

జనమతేసిదాంతము న- ౧ఆళ్మ్య ౨పరమాత్మ 

(జిన లేవడు) 5 లోకము, ౪ కాలము, ౫ 
రము కర్మము ననునవి సుట్స దార్గములు, 

అర్హ మతమున ___ ౧ జీవము (భో క్ర 

9 అజీవము (భోగ్యము పతా నా! 

3 ఆసనము (శచాది విషయములంార్సీ 

కో ఆోరదీం దియములు వోవుట), ర సంనరము 

(రెందోయ వ్యా పారమును దొంగిలింప6 దగిన 

యమ నియమూాది యోగములు మొదలగునవి), 

ని నిర్ణరము ( పాపపరిహారకరములుగ సిమత . 

జత. 'జెప్పంబడ్ డన త ప్పశిలారో హా శాదికౌొయ 

శుద్ధి సాధనములు), ౬ బంధము (దీనినే కర్మ 

_మనియెదర్రు, ౭ మోతీము (కర్మపాశముల 

జయించి యూర స గలి నిర్వాణ మందుట) 

అనునీయే కును 

శైవిర్ధాంశమున- ౧ పళు(ఆత్న } 2 పతి 

(పరమాత్మ), ౩ పాశము (ప్రాణి పరమేశ? 

పదార్థ మయ్యు దానిని 'వేరకుండం జేయందగిన 

క ర్మాదులగు నాటంకములు బంధరూపమున 

పాణిని జుట్టుకొనియుంట పాశ మనంబడెను), 

వంక లోకమున తక్కి న. వవ 

పదార్థము యగుట స యంచే చేరే యు యున్న వని 

మయొజుంగ వలయును, 

లాం చిత్తు (కళ్ళ, 

lie అచిత్తు (క్షానళూన్య మై వకారాస్పదమై 

 యుండునది. దీని సంబంధమున చిత్తు (ఆత్మపు) 

సరా మయ్యెడిని) 5 ఈశ సరుండు(నిర స 

సంసార కళంకమును, నిఖల మంగళాధారభూత 
మును అనంతమును, సృష్టి స్థితిలయకర్రయును, 

శ్రీఖానీలాసహితు (డును నగు పర మెళ్యరుండు),. 

సూత్ముశరీర 

“అత్ళుబోధ పృకాళికయం దిట్లు చెప్పం బడినది- 

'స్పపదారములు' 
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స పదగళ పదారములు *_ 
అజా 

పదార పరిణామము 
థి 

పంచపొణములు-పాాణము లెదు. 

మనోబుదులు- రెండు, 

పంచ్జూ నేం ద్రియములు-ఏదు. 

పంచక స్నెంద్రియములు-ఐిదు. 

పదార్థ పరిణామము (Matters 

Transformations) —ూమి, చందు డు 

మొదలగు ఆకాథగోళము లేపదార్గముతో 

చేయంబుడినవో దాని నాంగ్గమున రసాయన 

ఇ స్త్రసంబంధము న“ Matter” అని పరిభాషా 

పదము నిడివాడుచున్నా రు. ఇంక పరిణామరూప 

ములనుTrans${ormati0nఅ నెదరుఅట్టిప దార్ధ 

పరిణామరూపము లెనుబది యెన్నిది కన్లొనంబడి 

నవి ఇంక నాల్లు కన్షొననగు సూచనలు కలవు 

గాని బయటం బడ లేదు గాననిప్పటికి 

బయల్పడినవి యెనుబది. యెన్నిదియే, (ఎలి 

మెంటు గూప్పు చూడుడు. ఆటోమిక్ నంబరు 

చూడుడు. ఈ ఎనుబది యెన్నిదింటియం 

దిజువది సర్వనాధారణముగ నెల్ల రెటింగి 

నవే. అవి ౧ 0520 ౨ Selicon, 3 

Aluminium, ఈ Iron, ¥ Calcium, ౬ 

Magnecium, 2 Sodium, ౮ Potasium, 

౯ Hydrogen, ౧౦ Titanium, ౧౧ Car- 

bon, ౧2 Chlorine, ౧3 Bromine, ౧¢ 

౧౫ Sulphur, 

Borium, ౧2 Manganese, ౧౮ Stro- 

Phosphorus, ౧౬ 

ntium, ౧౯ Nitrogen, ౨౦ Fluorine 

అనంబడునవి. ఏటియం దాక్సిజెన్ దృళ్యజగత్న 
Ge: దర mre. నుండు ననియు, 

ఫ్థువ్ రైను నూటొక్క_ఛాగనుందలి దశాంశ 

ముగ నుండు ననియు, అంచనా వేయంబడీ 

యున్నవి, "జేవీంచిన యజువదిఎన్నిదియుం 

లిసి నూటొక్క భాగమందలి సగమె యుండు 

నందురు, ఈ ఫాగ ములయుచనాలక్క భూమి 

యొక్క ఉపరిభాగమం దుండు నని చెప్పంబడి 



జత పరిణాము 

నది, అనగా భూ,జలువాయునవుల మూంటె 

యం దని భొవము, జీవజంతువులు _ పిటి 

శీదో రీతిని ఎంతయో కొంతగ నుపయో 

గించు కొనుచుండు వాటియందు, 

Titanium చేరియుండదనియు, Aluminium 

నంట 

Borium లేక Strontium లుండునో లేకుం 

డునో యనియు, పెక్కటండ రసాయన శస్త్ర 

చే తబ యభిపాయమె యున్న ది. 
Pao (yy రవ 

ప్రేటినమ్ అనంబదు 

లోహములకు “నోబుల్ ఎలిమెంట్సు” అనిపేరు 

లీధియవ్, బేరీలియములకు చులకని (11821) 

ఎలిమెంట్సు అనిపేరు. తేగరము, సీసము, జింకు 

బంగారము, వెండి, 

లోహములు బరువగు( 6273) ఎలిమెట్పుగా 

వెప్పంబడినవి Rubidium, యు, 

Molybdenum, Chromium, Osmium, 

Tridium అనునాటు ఎలీమెంట్సు గ్రతరలోవా 

ములుదు. 

న్ని, ఇవి చాల తేక్కు_వగా లభించుచుంట 

సెక్కండ కు తెలియకున్న వి, 

తుంవాతికాలమున6 గని 

గలుపంబకతుచు నుపయోగించుచు 

పెట్టంబడన Radio 

active metals అనంబడుచున్న ఏ నాలు 
ఓ 

కలను. అవి Radium, Actinium, Tho- 

rium, Uranium మెయున్నవి. ఇవి యిచు 

మిం చ సాధ్యములుగ తలంపం బడుచున్నవి, 

వీదపం వల నుసాధ్యములు కాకున్నను 

దు స్బాధ్యము లని చెప్పంబడు Helium, 

Neon, Argon, Krypton, Xenon, 

Niton అనంబడు అటు ఎలిమెంట్సు ఇటీనల నే 
కొంచెముగ లభించినవి కలను, 

_ కిమ్మటం జెప్పం దగిన ఎలిమెంట్సు పదు 
నూ కండు కలవు. అందు ముఖ్యములు Sama- 

rium, Buropium, Yetterbium, Lu- 

tecium, Erbium అనంబడునవి. తక్కిన 

య. పేరు. టట. కానేళేదు. వీటిని 

1708 - పదార్థము లేక వన్తువ్రు ప బేశము: 

Rare earths అని ఆంగ్ల రసాయన ' శాస్త్ర, 

చేత లనుచుందురు. ఇవి చిరకాలమునుండి. 

కొంచెము కొంచెముగా. గూడ బెట్టయబడుచు,. 

చేర్చంబడుచు, పెక్కు-పరిక్ 'ధన స్థానము (La- 

boratories) లందు ఆయ త్తపజుపం బడుచు 

వచ్చుచుంట వీటిపేరులు బయటంబడక దాగుడు 

మూంతలాడుచున్న ము యున్నవి. 

దివి బహుకష్ట సాధ్యము ల యు ంట్పు 

చూడుడు, 

పదార్థము లేక వస్తువు (Matter), 
(పదెశము (Space) --- వదముయొక్క- 

అ పదార్ధము, సద మనిన అవస్తువ్రుయొకే 

పేరు, అర్ధమనిన ఆపే "రేవస్తువుంగూర్చి 'దెలుపు,. 

చున్నదో ఆవన్లువు. దీని కాంగరసాయనశ్వా స్త్ర 

వేత్తలు Matter అనియెదరు. జగదస్తుసము 

దాయ మంతేటిని వారు Matter అనియెదరు. 

ఒక సుప్భసిద్ధ శాస్త వేత్త “As faras our 

earth is న గా eleciricity in 

other has proved to be 

the sole material used by the crea- 

or in building up its fabric” అని 
(వాసయున్నాండు. ఇప ష్ నిజతత్త్యమున 

ఎలక్ట్ ను అనంబడు పుద్గలములచె "దేయం 

బడియే యున్నద6ట. ఇందువలన ఎలక్ట్ ను 

లను నాంగ్గపదము నకు పుద్దలములు లెక పర 

మాణువు లనియే యరముగాం జెప్పనయ్యెడిని. 

ఇట్టి జగద్వస్తుతతి శేదోరూపమున చలనమే 

లతీణ మని చెప్పంబడినది. చలనమున కాంగ్న 

రసాయనశాస్త్ర) వే తశల“Movement”Sని వే 

రిడియున్నా రు. న తతి దానిలవేణమగు. 

చలనము నందుచుండుతావు కాళ్ళీప దేశముగ 

నుండవలయు నని స్ఫురింపకపోదు. దాని కాంగ్గ 

రసాయ నశ ప్రమునరర206” అని సేరిడంబడి 

యున్నది, ఆ స్పెసంలేయు ఈధరువలన వ్యావీంప 

బఢియున్న ది. ( ఈథరు చూ, చలనము చూ 

oné form or 

mt 



స్ట (వన్తుతేత(ము 

పదార్ధము(వస్తుతత్స్యము) Matter- 
తత్త్య్వదృవ్వీతో వస్తుపరిశీలన మొనర్చిన చైతన్య 
పదార్థలతుణమే వస్తు వస్తు వని తేలుచుండుట లోక 

విదితమే, అనగా ఇందువలన బాహ్యా కారమును 
పృదర్శించు దవ్యము వస్తువు కౌ దనియు 

కక తరువాతి త _త్త్యేదృష్టి మేరకు 
గుణము, లేక లక్షణమే వస్తు వగు నని చెప్ప 
బడినది, 

పుద్దల (తస రేణు లేక Atom) నాద 

నడాంతముముర్రకు జగ మంతయు పరమాణు 

వుల (శంకు మయమై యున్న దనియు 
జెప్పంబడీనది, Ss (ముద్దు లకు 

వేర్వేజు రూపములు గలుతేజ్రి, వేర్వేజు నావు 

ములు కల్లుచుండును.. అగూపము భంగముగుచో 

నానామమునుగోల్చోవుచుండు నని చెప్పంబడినను 

భరత ములు నామరూపతః మిథ్య యగు 

చున్నను వస్తుత సత్యేమని సెక్కు. మతముల 

ర్ొప్పుకొ సరః 

ద్రిది ఇట్టుండ పటా మంకు ఘన (గట్ట 

రూపమో, (దనరూప మో వాయురూపమో 

గ ల్రియుండును గాని లేకుండ నుండ చేరదు. ఘన 

రూపమున నుందుతజి పుద్దలము లొకటి కొకటి 
హ త్రుకొనియుండును. ద వరూపముననుండుతజ్రి 

హత్తుకొని యుండక కూడికగ నుండియు, నవసర 

మగుచో వేజగుటకు గు వస్తువ్రులుగ 

నుండును. వాయురూపమున నుండులళటి .పుద్ద 

లము లొశదానిబంధమునుండి వేజ్ొకటి సంపూ 

ర్లవిము క్రీ గల్లినవియై ఆవరణ ముండిననే తప్ప 

అవరణము లేకుండిన నెంతదూరముగనై న ఒకటి 

నుండి యొకటి దూరముగ పోవ నాయ తమె 
యుండును. క్ 

ర్ట వె. ౧౯-౨౪ సంవత్సరమున Luis 

de Broglie అను చేరుగల పరిశీలకుడు 

Atoms Cee Vibra- 
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tion శక్తియు, Waves ను గల వనియు, 

స Vibration శ కి అపరమాణుథ్ర శిత సమ 

ముగ నే యుండుననియు, పరమాణుశ _క్రియందు 

కలవనియు బుజువ్రు పటుచెనుం. 

పదార్థానునమయన్యాయము-దీనిని 
జ మిని కాండానుసమయన్యాయమని వాడియు 

Electrons 

న్నా(డు. కొన్ని జాతుల వస్తువులను కొందజుకు 

పంచి ఈయవలసి యుండుతజీ. వొలుత నొక 

జాతివస్తువులను బుచిపెట్టియం బిదప మజి 
రయొకజాతి నస్తువులను me పెట్టియు, విదప 

వేళ్ొక క జాతీవస్తువులనుబంచి3 పెట్టయు, నిట్టన్ని యు, 

నరుసగసమముగనందట కుపంచుటయపీ భావము. 

ఇంకను గొందటు ఒక విధమగు కర్మల: 

నొనర్చి, మైకార్య మొనర్సుటకర్ష తనంది, వీదప 

వైకర్ళ నొనర్చి అపెకర్ష్మశర్త తనొందుచు సిక్సు, 

కమముగ కర్మల నొనర్చుచు నధికార షు. 
చుంట కన్యా యమును వాడియున్నా రు, 

పదిమందిలో పడినపామున కైనా 
కొంతవజుకు ది క్కుంటుంది-- ఆంధ 
గ్ర కా 

ate) 

పదునాల్లు భువనములు 
రశ భువన (లక) ములు చూ 

పదునెన్మిది వురాణములు-లస్టాదశ 
పురాణములు, (పురాణములు చూ, పురాణ 

లత. ణఅములు చూ.) 

పదునెన్మిది విద్య లు-అలప్టాదశవిద్యలు 
(విద్యలు చూ 

పదుమూ(డవసంఖ్య-- ఉ_త్రరహీందూ. 
స్థానమున “కీల తెరా, నాఅశాశా నై హై? 

ss మూడు పదుమూండు, త "మ్మిది,. 

పదు నెన్నిది సంఖ్యలు యోగ ిములుకౌవనియం 

(చ త్ర 

దురు. కై) స్తవ నులేస్గులు ఏసు క్రీస్తు ఆఖరురా, తి 
ei at థి లి 

భోజనము' పంజెందుగురు శిష్యులతో. గలిపి 



పద 3 లేక కంబువేదిక 1? 

పదుముగ్గుకును భుజించి రనియు అది (దోహకర 

మయ్యెం గాన పమమూండవసంఖ్య అశు భకర 

మనియు వచింతురు. తొలింటికాలమునుండియు 

ఇటలీ చేశము నను,ర ఫ్యా దేశ మునను, స్పానియా 
చేశమునను హోర్సుగలు చెశమునను, 

మహమ్మదీయ దేశమ॥ గు తురుష్క (టర్కీ) దేశ 

మునను, ఏ పారశీ ,అఫ్ ఘను చెశములనుగూడ సదు 

'మూండవసంఖ్యను అమాంగళ్యముగా నెంతురు. 

ఎ? స్తవమతమునకుం బూర్వ మే యాంగ్గభూమి 

యందు ee శుభకర మనియు (ఏ లయన 

'పండెంకు ర "బేని సంఖ్యల శెండింటిచెతను 

భాగింపంబడ నగును గాన అది శుభకర మని 

యంచిర్సి తర్యాతసంఖ్య పదుమూండు అశుభ 

'స్రదమనియు నెంచుచుండి రంట 

పద్మ లేక కంబుంనేదిక -- శిల్బశా ప్ర 
న చేవాలయలిల్న మనంబడు విమాననిర్మా 

ణఅమునందు: జెపషుంబడిన స సవేదికలలో నొకటి, 

(విమానలవ.ణము చూడు(డు.) ఈవేదికయందు 

పద్మములసం క్రీ జక ర వాటి పైనన్సు కడను, 

జలజంతువులు, లతలు నాచు మొదలగునవి 

చితిగంచిన నది దృ వేదిక లేక కంబు వేదిక 

తపపక నఏియ్యు రుల దివెది 

కేకు అష్ట, వసువులును, త్రి విమానములందు 

ర్యుదుండును, మిశ్రసమానములం దాకానమును, 

సంకరవిమానములం దగ్ని యు నధి బేనతలనియు, 

అన్ని విమానములందు పద్మ వేదికయందు. గాత 
ముండు బుష యనియు జెప్పంబడినది. 

పద్మ కను బెట్టు (పుష్కరమూల 
ము-- సం. పద్మగంధళం, పద్మగంధి, 

పద్మలీర్థం, పద్మపుష్కురజం, 

అకు తల్తీంట పున్క-ర దీపము 

నుండి కల్గినది. శాన నీ పేరు గైెనని యొక పతీతి 

“బి స నున్నది. oe శార్మీరాజేశమున 
సెరళపుచున్న ది. దీని కింకను ఫుమ్మ-రబీజం, 

ల్ 

పద్మపత 1), 

గ్ర నద్మ నా భవ్యూహము 

ఫుష్కూరశిప్కా పుమ్మరసాగరః అను పెరు గాన 

నగుచున్న వి, పుష్క-రాంఘి) యనియు, పుష్క 

రాద్య నునియు, పువ్కు.రాహ మనీయు, 

ఫుష్కూరిణీ యనియు, పుమ్మ-రహం అనియు 

వాడుశ పేరు కలవు. యూ నాసీగంథములందు 
0౧౧ 

“పుఖార్మూల్ ౫: అని వాడిరిం 

ఇది దుంపగ నీచేశమున దొరశెడిని దీని 
చూరము, రసము, లేక కపాయము చలవ, 

at) 

సమధభాతువు చేసి బుద్ధిని బలబజిచా ననియు, 

శ్రీలగర్భమును నిలిప రటీంచు ననియు, అన్న 

మందు అహాతవు, ఉబ్బుజాడ్యము, క ఫవాతము, 

కామిల్కు కొస, “మిరోగము, చర్మరొ గములు, 

రక్రపెత్యము, విషదోవముల 

నిర్మూలించు ననియు. జెప్పంబడీనది. స్మ 

జ్వరముల పై చక్కగ పనిచేయు నందురు. 

పద్మకాష్టవృ ర్రము---దినింగూర్చి యం 
తగా తేలియదు. ఇది హిమాలయోపరిభాగ 

ముల నుండు ననియు, దీనిచెక్క- గంధముతీసి 

లోనికిచ్చిన స్రీ ల వంధ్యాదోవములు, మర్మా 

Mr నివారణ మగునసియు( జెప్ప 

బడినది, ఇది కాయలు కాయు చెట్టు కాద ందురు. 

దీని కింశను పదకం, పౌటల, వున్నవర్లక, కేద 
రాజ, సభవీకరక, హిమ యనుపేర్టు వాడుక 

ఏిదాహాము, 

యందు గలవని తేలిసెడినిం 

పద్దకోశహస్తనుం-- (హాస్తాభినయము 
చూడుడు, భరతేశ్యా న్త్రము చూడుండు, 

భి శ కా (శ్రావణ బెలగొలము చూ 

జీ 

పద్గనా భద్వాదశ-౪ న మ ద్వాదశి. 

0 వ ల గోద్యాదశీవ త మొనర్చు వితేదినము. (పండు 

గలు చూ 

పద్మ నాభవ్యూహము--రామానుజీయ 
వెన్లన, చెతన్య వైష్ణవ మతధర్మము లందు 
రం. Qt 
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త దేశాళ్మ రూప 

మహావిష్ణువు. అందు GR 

ద్వితీయ చతుర్వ్యూ EB ea 
హములలో నొకటి క MN 
యనియు, అనిరుద ఆ EW 
వ్యూహము ,లొదింటి fj lee =) 

లోనొకఉపవ్యూ హ క 1 #4 vs న ల 

_ విలాసమూ ర్స్యని 

యు, వరుసగ శంఖ, 

పద, చక, గద 

య. లని 

యు. జెస్పంబడినది. 

(విష్ణు చెవాలయవిగగిహములు చూడుడు. .) 

పద్దనాయకులు- ఏరిని 
స రాచవెళమ లనియు నందురు, (వెలమ 

వాను చూడుడు). 

పద్దపత్రస్థతత యన్యాయము- తామ 
రాకుపె నీరు చల్లిన దాని నంట దని భావము, 
చేనికిని ల సుగాక్ర అతిజాగ శ్ర తేగా నుండువారి 

కీన్యాయము వర్తించును. పుష్క-రపలాళన్యా 
యముకూడ నిట్టియర్థము కలదియే, 

పద్మపోదాచార్యులు- ఏరు శంకర 
భగవత్పాదుల (శంక రాచార్యులవారి) శష్యు 

నెలమువా 

లసియు, అదైైతమత వ్యాపకు లనియు, 

తొలుత నహూూబిల మత మునుండి శంకరా 

; ాదైక్ట కెగిన హా చార్యుల డకు కాళ్లి కే ఆంధ బాహ్మణు 

అనియు చెలియు చున్నది, శంక రాచార్యుల 

వారుతమకుగోవింద భగవత్పాదగురుండో సంగిన 

కైలాస చంది మాళశ్వర శివలింగము, గణపతి 

విగహము, నీ శ్రీచక్రము, నవగ సహయం తము, 

నృసింహ సాల గాామమును పద్మపాదాభార్యు 

నే యొుసంగీ రని చెప్పుయుడినది. (శంక రాణా 

రులు చూ పద్మ వాదా చార్యులు విష్ణు దేవుని 

యనతారమని నాము వ్యొసిరిం 

l పద్మపురము- 

పద్మవు (కాయ) తంగా. దీనింగూర్చి, 
సరిగా తెలియదు. దీనికాయ గురుత్వము, అగ్నీ 

మాంద్యము, అజీ రి, విశేచనబద్ధము గల్లించు. 

ననియు, త . శాల్చీన 

వర మనియు నందురు. 

Mee peti అమరావతికి. 

మోసపమున చంద్యవురముకడ పద్భపుర ముం 

జీన. జని ce నాటకమున ౧. 

: గా అంకములందు. 

ది స్రసెద్దుం డగు మహాకవి wa జన్మ 

వా 

పద్మపురమునకు పద్మావతీపుర మనియు, 

పద్మావతి మనియు గూడ వాడుక లుంజెనుం. 

విదర్భ చేశ్రమున సింధు, పార్యతీనదుల సంగమ. 

ముకడ నుండిన ట్లు మాలతీమాదన De 

క్ మున. జెస్పంబడుటంేసి నార్వార్ పురమునకు 

దిగువ సీరువదియెదు మైళ్ళ దూరమున గల. 

విద్యానగర మని వపేరందిన విజయనగర మిని, 

వోల్చు చున్నారు. విద్యా నగరము తర్క 

శాస్త్రము నేర్పు విద్యాస్థానములచే [వె రివ 

శ్రకాబ్బమున 'పేరంది యుండెను. భవభూతియు. 

నాకాలమునాంటివాందే యనుచున్నారు, 

బొంబై భాజభాసీలౌని కొ "ల్లాపుర Ss 

బశ  ంసింప బడినది. 

రాజ్యమునకు కరవిరపురము (ఇప్పటి నలా 

పూర్ నకును పద్యపుర మని యొక సృడు. 

పేరుండె నంట. అట పద్మవర్హుం డను రాజు, 

వాలించినకారణముననో, లేక తొలింట దాని. 

మ యగుటనో యీ ఛేరయ్యె నంట. 

కాల్ళ్మీర దేశమున సన గరమున కాగ్నేయ 

దివ గా నాజుమైళ్ళ ss జీలమ్నది. 

కు త్రరతీరమున నొక పద్మపురము కలదు. అది. 

కంకువుపూవు విసారముపండుతావని పేరందినది.. 
వది కె వె. తొమ్మిదవ శతాబ్బమున కాశ్మీర దేశ 

మేలిన బృహస్పతి మేనమామ పద్మవర్శచే: 



పద్మపురాణము 

నిర్షితేమై, యాయనపెరం బరంగునదిగం చెప్పం 

బడిన పురము, 

ఉజ్జయిని పురమునకును పద్మావతీ మనిపే 

'కుండెనని తెలియుచున్నది, . 

పద్ధపురాణము-- ౩౩ ఒక్క-చేవీ భాగ 
వతేమున పదునాబ్లన పు రాణముగం 

బడినది గాని కేక్కిన అన్ని పునాణములందు 

"రెండవదిగనే చెప్పలుడిన పురాణము, పద్మ 

గర్భశో) కము. పద్మశల్పవివక ణాదు విందు. 
స గంధ సంఖ్య బ్యహ్మవెవర్హ్య 

మున ౫౯౦౮౦ గను, తక్కిన అన్ని పురాణము 
లందు గగిం00 గను జెప్పంబడినది. 

పద వూతిక (గడ్డి ఈగడ్డి చూర్ణము 
శాస are కి నివదోవము, 

అపస్మారము, పైత్యము : 

గల్లించు నందురు, 

పదపం భునాథు(డు--కై న తీర్ణకరులలో 
నొకడు (తీర్థకరులు చూడుడు.) ఏరిచిహ్నా 

మెజ్జని కమలము. wun త్రాయుండు, 

తండి, స ధరణినృపు! మ, చలీ సువీవూ చేపి, జన్మ 
౧ 

ము కౌశొం రము, హెడవు ౨౫౦ ధను 

స (ధనుస్సు 

రంగుకమలవరము. ఆయుపు ముప్పది లతలు, 
లె 

rE 
fp 

సు వూ డున్నరమూరం) ఎయు 
యు 

గణధర్ సంఖ్య ౧౧౦. నిర్వాణస్టలము సుమేరు 
a 

నిఖ్రరము. (ెఖరజీ లేక అర్ఫుద పర్యతశిఖరము.) 
ua 0౮ 

తొమ్మిది వేలకోట్ల ర్ 
లూ 

పదరేఖ--- (వుగుషసాముదిోకము చూ 
ప. 

నీ సాముదికము చూ, 

పదవ్యూహప్రదెశము-- బన 
రంగమున అర్జునుని వధింప పద్మవ్యూ హము 

పన్ని నతావు. 'స్థాచేళ్వ రమున (కరువ్షైతమున) 

కాగ్నో యముగ hae దూరము. -9000 

అడుగులు పొడవ్రగల మిట్టపహ దేశము. చుట్టు 

పట్ట భూమట్టము కన్న ముప్పది. యడుగుల 

1772 

జెప్ప 

విట నడంచి బలము 
య 

పద్మ శాలిలు 

యెత్తుండు. వీళభూమి. ఇట అదితి దేవస్థానము 

కలదు, ఆమె యిచ్చటనే తప మొనర్చి యిచ్చ 

టనే సూర్యుని గనె నంటి అభిమన్యు. డిటచే 

దొరకి నృుతినందె నట. ర్రక్క్మా-లమున నిట 

ఆమిోూాన్ అనుగామము కలదు, అట నాదిత 

కుండ మునుపవిశంకీర్ణ మున్నది. చకివ్యూహ 

స్థల మీపాగంతమునం దే కలదు. 

సదశకాలీలు-- ఏ కారు తగ నున్నారు. 

సాధారణముగ ఏరిని పట్టుశాలీలని నాడుచుండు 

టయుం గలదు, పీకు బట్టల నేత పరిశ్రమను 

వృత్తిగా గల్లి యున్నారు. దశీణ దేశమున 

మధుర, రామనాథపురము జిలాలందలి సారా 

౦ బోలియుందురు. కాని, వీరియందు తీవ 

శ్రీ చూర్త థారులును, విభూతి థా రులును 

గూడ కలరు. ఆరాధ్యులశిష్యు లగు లింగ ధారి 

కవులు గూడ నచ్చటచ్చట గాననగుదురు. 

ఏరందజు భృగుసంతేతివారనియు,మార్క-ం 

షల 
మణి 

జేయగోతిజు లనియు, పద్మశాలీ లనియు, 

బహూ త్రము లనియు, సేనాపతు లనియు, కల 
వికుదములు గల వారు. ఇంకను పడమట్కదతీణ 

చేకశ్షములందు కని ( శెట్టి యను బికుద 
© A) 

మును గూడం గల్పియున్నారు. పి కులపెద్దకు 

తూర్పు సిములందు “సేనాపతి” యనియు, 

పశ్చిమదటీణ సీములందు “కుల్మ న వ! చెద తెటి, 
వ న 

కుల సా(మి” యనుచుందురు. ఏరు శూవ”కుల 

ములలోని వారు కారు. పి ల్యేక కులము. 

నూలునడుకుట, పవితీక్రుల 

ధర్మములు కాన, విరియందు వేదాంతులు 

పడుగు “పరమాత్మ యనియు, మిక ట్య 

యనియు సామెతగ నాడుచుందురు. ఇంకను 

కవ్యనూడని (వాయిలన్సి యిల్లును, కెదుకు 

అ పునికాంతయు హీనతగ నెంచంబడుదుకంట, 

విష్ణుదేవుడు ఏరిపలమునకు భావమజంది 

బటల నేత పిరికి 

యనియ్కు లశ్మీ'చేవి. సీరియింటి యాండుపడు 



wn శాలిలు 
(య 

దనియు, విష్షు దెన్చని నాభికమలపు (తామర) 

'తంతువులను వీరి పూర్వుండగు చావనర్షి 
కొసంగ్య నాయన దానిని వ(స్త్రు ములుగ 

చేయుట నాయనసంతతి యగు ఏరికలమునకు 

“ఫుద్మ శాలియు౫లని పేరును భావనర్షి కి: వెరియై 
యాయ నమండి శివద _తమగు వత్ర్రని ర్మాణవీద్య 
నపహారించిన విశాలపు రాథీకు. డగు కాళువా 
సుకునిశో నొనర్చిన సంగరమున నీయన 
సుతులు నూటొక్కదను - సేనాధిపతు ల 

యుంట, వారి సంతతివారగు పద్మ శాలీయులకు 
టాన్ సెనాపతి”యని కుబబికుదము గ ననియు, 

ఏియందు బలమగు ప్రతీతి కలదు. 

పరి పూర్వచరి శ్ర ఇట్లు జెప్పం బడినది. 

'సృస్ట్యాదియందు బహ్మమానస పు కులు- 

౧ నురీచి, ౨ అతి, ౩ ఆంగికసుంయు, క్ర వుల 

స్తుంయ్కగి పులహు:ండుు౬ కరతువ్చు,? భృగువు; 

లో వసిష్టుడు, a దమేుండు, ఏరు నవబహ్మలని 

చేకందిరి, అందు భృగువ్రనకు (కర్ణము, పజాపతి 

ఏడవసుత యగు ఖ్యాతి యను భార్యయందు, 

భాత, విధాత యని యిర్యురు సుతులు కల్తిరి. 

dy రలు మెరుపు! తీకలగు ఆయాతి, నియతి 

యమవా రనియు, మహాలక్షి చేప కట. 
భార్య) భృగుపుతిక యనియు. వీరు 

చుందురు. 

భృగుసుకు డగు థఛాతకు (రయకియందు) 

మృకండు( డనుసుతుండు కలెను. ఆయన భోజ 

తెల్పు 

పుంనివాసి యనియు, ఆయన భి "ర్య ముద్గల్టి 

సుతయగు మ మనస్విసి యనియు, వ. 

మార్క_ండే యుడునా6 బరలౌ ననియు, ఆయన 

శీవృనిభూార్సి గాప్పతీపం బొనర్సి, చికంజివిళై 

కవిలాణార్యునికడ వెదములం జదివి తిజగ 
లో 

త్పంచారిగ తిరుగుచుండువా( డనియు, బ్రహ్మ 

మానసపుతు లగు భావన, పంచపుటిన్ని 

యనువార లిర్వరు మౌక్కంచేయకృతే 

17/0 పద్మశాలీలు 

యాగాగ్ని కండ మునుండి యుద్భవించి రనియు, 

వారిర్యురు సహజ యజ్ఞ పవీతధారులును, 

క నకకుండలధరులు ననియు, స పంచఫుటి 

తపోనిష్టచే కాలము గడె ననియు రెండన 

వాండగు భావనర్షి కన కొది పుర నివాసి యని 

యు, విమ్షు బేవునినుండి పద్మతంతువులం గొని 

కృతయుగమునను, పిదప వివ్దుద త్తనుగు పత్తి 

విత్తులను నాంటి, ప్రతి పండించి వాటి తంతు 

వులచేతను వస్త్రుములను _నేయుచుండువా( 

డనియు, ఆవ స్త్రని ర్మాణ మహామంతళ విద్యను 

నీన్సనివలన నుపచేశ మండె ననియు, ఆభావ 

నర్గియె _పార్యతివలన సంజీవసీకరణి యు, 

శివునినుండి రథమును, మహాోలత్నీ'చేనినుండి 
యమృతేమును, విష్ణు దేవునినుండి పద తంతువులు 
zt ఏ త్రివితులునుగొనినవాండనియు ఈయన భార్య 

సూర్యప్వుతిక యగు భదావతి యనియు, నారికి 

నూటాక్క_- సుతులు గల్లి రనియు, నాకే ఈ 

పద్మ శాలీల పూర్వలనియు, ఏరిగంథములందు 

చెప్పబడినది. 

భావనర్డి శారూలధ్యజము కలవాడు 

శారూలము నెక్కి తిరుగువాడు. శివునికి 

చర్మ ఈయన 
rot పంబడి యూయనకు సేవకుండుగా 

లు 

"మొ సంగినవా6ద ఠ 

వ. బ్ 

నుండిన పాళనేనుయు మ మేరకు 

పులుల నరణ్మమున పెంచి పెద్ద త 

ముంరనువా౭ డని చెప్పు DNR 

గు శకాళ్గువాసురుని OPO 

ఈయనతనయులును జయించిరి. 

ఏ హములందు 

ee 
పిడియిండ 

00) 

పందొమ్మిది తాంబూలము 

లక్పింతురుం అపి ౧ విఘ్నేశ్యరునకు, 29 
య 

పిరాట్వ్వమాపునపు 3 బ్రహ్మావిష్ణుమ హేశ్వరు 
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లక్కు ర సరస్వతీల తీ పార్యతులకు, క! భ్భృగు 

వునప్కు ౬ 'ధాతక్తు, మృ్కండ 

మార్క-౦డేయునకు, 

. పంచపుటిరి కి 0.పం పుటిర్షి క, 

భచావకికి, 
స్వామికి, ౧౮౪ గాను దెవకేప, ON WE) 

Bos త్ 
Ea 

డ్రా నూర్య చందులకు, 

వనరి 5 ౧౧ ఇ య 

౧౩ సెంహాచలవరాహనృసింహ 

౧-౨ 

అప్పల సెట్టికి ౧౬ నీరం గడ డ్లైన్న గారికి ౧౭ చింత 

క్రింది అనాభ శెట్టి గారికి, ౧౮ దీబదియాజు చేళము 

లందుగల ల, ౧౯ 

పదశిష్ట (పద కేష్ట్ర కుల గోతము- 
అర్య వై వైస్యేల న్ గోత్యము ములలో నొకటి, 

(వెళ్ళ గోతులు చూడుండు.) 
అనంద, వుం న జభ ర్ ౫ న్ా పద్మశిష్ట(పద్మ( శెప్ట్రకుల గ్ తము ఏకా నై 

యము ౨౦గో తము, సంసృతి గో లము. ముని 
Ta 

రాజసముని రాజగ ణము, ఆప _స్పంబయజాశ్నాఖ, 

న సమానగో తము*చ్యన 

నస brs హేశు(డు దేవత, భార్య సరా(ంబ, జగ 

న్నాథము తపస్థానము. స ర్యాంబుథి తటాకము, 

జపము వెయ లు 3౬+ వెతసంఖ్య 

ర బ్రయింటి పెద్ద లకు 

౨౭. అన్నముదానము. తామర వరసీయము. 
జ 

గంగానది పిగమశాఖ బహ పద్దానది మ 
Ms శాఖతో సంగమమై యేర్న 
డిననదికి వరు, దీనికి ప్ై యనియు పే ముక లదుః 

పద్దావత దేశము మఖ: రాజ 
ధానిగ నుండిన చేశమున కీపే 

చదెలియుచున్న ది. 

పద్ద్తావతీవురము---క5వీకపుంము. కొల్లా 
పూర్, (శైలాహోర టేశము చూడుడు, 

పద్దాననము నా 

యోగ శాస్త్రమున చెప్పంబడీన ఆసనములలో 

ట్రం గడి నటుల 

nh? పద్మాసన మని చులక నగా నాడుచుం ' 

దురు గాని దీనికి శా ప్ర్రతః బద్దపద్మాసన మని 

చేరు ee. | 
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ఎడనుతొడమింద వడి పాదమును, కుడితొడ 
మోంద నెడమపాదమును ఉంచి, చేతులను వెను 
కను చి ఏవునంటి కని, కుడికాలి బొటన వ | 

లిని వడిచేతి అంగుప్ప తేర్గనుల చేతను, ఎడమ 

వ. ఏడవ చేతి అంగుస్థతర్జనుల 

చేతను పట్టుకొని గడ్డమును రొమ్మున 

కానించి, సామ్యము దృష్టుల నిల్చి శరీ 
రము వంగివోక దృఢముగా నిలుచునటుల నుం 
చుట “బద్ధపద్శాసనోమని చెప్పంబడినది, దీనికి 
సవ్యాపసవ్యప ద్మాసన మనియు, లఘుపద్నా . 

సన మనియు రెండు అవాంతరభేద సంబంథాస ' 
నములు కలన్రు, 

దినియ భ్యా సమున కమముగ వ్యాస మంద 
గించుటయు, వృ్తి ఏకాగ్రత నొందుటయు, . 
నిదాల స్యములు తేగి చురుకుద నము గల్లుటయు 
న చునని చెప్పబడినది, 

పద్మిని (కిం య)--అరచేతిని (క్రిందుగా 

(అథ ముఖముగ) చేయి వాచుటకు శేరు. 

ఇది సంగీతేశ్వా న్ర్రమున కియా పొణములోని. 
బక క కియ లెన్ని దివిధములలో నొకటి, (| కియా 

ప్రాణము చూడుడు, 

పద్యగా నకథ--పద్యములను రాగత్రాళ 
ములతోొ6 జదువుకళ కీచేరు వ ర్తించెడిని రాగ 
తాళము లన్యోన్య సంబంధము గలవియని గాన 
విద్యానిశారదు లజుంగుదురు, రాగము తాళ 

యువేమె యుండును, తాళము రాగమునంబే 

యుండును. పద్యముల నేదొయొక విధమున 

రాగయుక్షముగం జదువుచుంట సర్వసాధారణ 
మేకాన్సి లయయు కృముగం గూడ నుంటం గాన 

రావన్నది, దీనికిం 7 గారణమగు లోపము సద్య 

ములను రచించు కవృులయం దున్న దనిసు స్ఫురిం 

పకపోదు, రచించుతజీనే (పాటలయందు రాగ 

ము(బోలి) తాళముంగూడ నేర్చ్పజుచుకొని లయ: 
మేరకు నడుచునట్టు సద్యరచనకుం గడంగుటకు 
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కెవి రాగ తాళ ధర్మముల. జక్క నెజింగిన 

వాడుగయాడ నుండవలప్ి యుండును. ఇట్టివా 

రుండుటయె యకుదు. 

శ్రీ తయా న దిగజకవులలో నొక 

డథు రామురాజభూవణ మహాకవి ఈ, (ప్రయత్న 

మును గొంతనట కొనర్చ, వసుచరితిపద్యము 
లలో. గొన్నింటి కీల కు ణంబులు గల్రీంచె నను 

పితీతి యాంధ్ర దేశమున వ్యాపించియంటయే 

గాసి చదివి చూపువారు గానరారు, సాంగము 

“గన్ను సాంతముగను నభ్వసించువారు. లేమి 

సీవిద్య యడుగంటిన ేమో శెలియరాదు. 

విద్యాన ఆ భధ భారతితర్ధోపాధ్యాయ సత్యవోలు 

రాధామాధవకవిగా రనువా రొళరు ముస్పదియె 
దుతాళములకు (స ప్ప పతాళములు ఐచేసి జాతు 

లచేత్త వసుచరిత పద్యము లమరియున్న వనిరి. 

అంధ దేశ మోవిద్య న ది పజచుకొను నని 

మాయాశ యము. 

పట్టం చాడుటయందు పద్యములందలి కొన్ని 

యకురములను తాళమున కమరున టధిక 

ముగ సాంగదీసి పాడవలసియుంకుట' గన్సించె 

డిని, ఐనను మచ్చునకు రెండుపద్యములు చూపి 

ముప్పద్వయెదు తాళములను వివరింతుము గాక 

(సంగీతము చూ. సంగీతాంగములు చూ.) 

చదువరులు తి్రశ)జాతికి మూండు, చతు శ్ర 

జాతికి నాలుగు, ఖండజాలికి ఐదు, మిశ్ర చాతికి 

ఏడు, సంకీర్ణ జాతికి తొమ్మిది మాతలు లఘు 

వున కనియు, ధృతేమున శకెప్పడు రెడుమా శ్ర 

లనియు, అనుధృతీమున ఫొకమాత యనియు, 

అ మనసునం దుంచుకొనందగినది, 

ఇంకను ఒకటవకాలమునం వాడుతటి మాత 

కొకటియు, శెండవకాలమున మాతకు శం 

డును, మూండవకాలమున మూతకు నాల్లును 

'అవరముల ప మోణమని చెప్పంబడినది. పద్య 

మం ల తక్కవ యుండిన వాటిని 

గర ద్య గానకశ 

సాగదీసి పాడుటయం దీ లెక్క. కాలమును 

దెల్పడీని, 

మణితాళ ము-ధ్బువ (| oll) తి)శజాతి, 

లఘు 3 ధృత ౨ లఘు ౩ లఘు 3౩ మొ త్రము 

౧౧ మ్ లః మూండవకాలము మా తకు ర 

వొ ౪౪ అక్షరముల ప్రమాణము, 

సీ! ఒకణాయ ననపాయ (3 మాతలు) 

వీకగేయ సము (౮ మాతలు 

దాయ ముకపీము నా (3 మాతలు 

నామయూరనినద., (3 మూతలు) 

గ్ మొక్క- ముగిక్ట మోయ కదళీ (3 మా) 

గ హోపపన్న (> మాతలు) 

కిన్న రీబ్బంద (3 మాతలు) 

బృందనంగతరీతి (3 మాతలు) 

(కక్కిన చరణములును ఇశ్రేనడుచుట). 

3 ఫ్ర కర తాళ ము- ధవ (10011) చతు 
శ్రజాతి లహఘ్యు ళ్ర ధృత, ౨ లఘు ౪ లఘు శ్ర 

మొతము ౧౪ మా తేలు. చరెండవకాలము 

మూతకు ౨చె॥ ౨౮ అకీరముల| పమాణము. 

ఉ| ఆనగరాజ (ర మాత్రలు) 

'భేదియును (2 మాతలు 

నానగ నానిన (ర మూతలు 

నోరథంబుతో (ఈ మూతలు) 

(తక్కినచరణముబును ఇక నడుచుట), 

ముప్పదియైను తాళములు; 

౧ మణికాళము-ధుివ (1011) త్రిశ్రజాతిం 

ఇందు లఘువు నూండు మాకేల, ధుకము 
రెందు బఘువ్రు మూండు, తిరుగలఘువు మూండు 
మాతలు గానంం మాతిలప్రమాణము. దీని 

నింకను (ఇదిమూ(డవ కాలమున పాడందగినది 

గాన) మాతకు నాల్గుచొప్పున నలువదినాబ్లు 

అవీరముల (ప్రమాణమని చెప్పంబడినది. నిజ 

ముగపద్యము మొక్క చరణమునం దన్నియకుర 

ములు లేకున్నను, అట్టు సాంగందీసి పాడిన నే. 
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ఆతాళమున కమ లెడిని, దీని కమరిన వసుచరిత 

లోని పద్యము “ఒక వాయనస పాయలను 

సీసపద్యము దాని నిదివజు కే పివరించితిమి. 

౨ శ్రీ కర తాళము-ధువ (loll) చళు శ 

జాలీ, ఇందు ర, 9౨, ర ఈ, మొత్తము పదు 

నాలు మాళలును (రెండవకౌలమున పాడ? 

దగినది గాన) మాళోకు శెండుచెప్పున నిరు 

వదియెన్ని దకురముల ప్యమాణ మనియు. 

జెస్సంబడినది* దీని కమరిన వసుచరిత్ఫలోని 
పద్యము “ఆనగరాజభేదియును?'అను నుత్నల 

మాలాపద్యము దాని నిదివజశే వివరించితిమి. 

3 పృమాణతాళము- ధు వఖండ జాతి, ఇందు 

పదు నేడుమా తలు, (మూండనకాలము గాన 

మాతకు నాల్లుచె॥ ౬౮ అతురముల (ప్రమాణ 

మనియు, తౌభాతీతముతో పారంభ మనియు 

ది. దీని కమరిన సద్యము “*ఆరామా 

మణీమోంది పేేనుమును' అను శార్తూలవి 

మంట, 

ర పూర్గకాళము- ధువ, మిళ జాతి, ఇందు 

ఇరువది మూడు మ మొదటి చర 

శెండవచరణము నెడవ కాలమున 
వాడదగిన వనియు, :గాన మాతకు. రెండు 

జెప్పంబడిన 

ని క్రీడిత 

ణము, 

చొప్పున ౪౬ అవరముల పిమాణ మనియు, 
మూడవ, నాల్లవచరణములు మూ(డవకాల 

మున వాడందగినవి గాన స నాల్దుచా 

పున ౯౨ అక్షరముల ప్రమాణ మనియు, 

అమరిన వసుచర్మితపద్యము “నానాగాయన గా 

యనీముణుల” అను శార్జూలవికీడిత మనియు 
జెప్పంబడినది. 

సం భువనతాళము-ధ్భువ. నుక జాతి, ఇం 

దిరువదితొమ్మిది మాతలు. క 

పాడందగియుంట మాతకు కదు ళన 

౫౮ అవీరముల ప 

భము శాళాతీతమతో. 
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ప్రమాణ, మనియు, జరం 

ననియు, అమరిన 

పద్య గా నకళ 

పద్యము “కలికలు లేంజిగుళ్ళున నకంపు” అను: 
చంపశమాలాపద్య మనియు జెప్పంబడినది. 

౬. సారతాళము-మఠిము. (lol) తిక) 
జాతి, ఇందు ,)నిమిడిమాలోలు, మూడవ కాల 

మున పాడందగియుంట మాతకు నాలుగుచ్తూ' 
పన 3-౨ అత్షరముల ప్యమాణ మనియు,. 

అమరనపద్యము “లలితా మోద లతావితానో” 

అము మ తెభ మనియుం జెప్పంబడినది. 

రిం సమ తాళము-మశిమ చతు శ్రజాతి, ఇందు. 

పది మాతలు, మూండవకాలమున పాడందగీ 
యుంట మాతకు నాల్లువొప్పున కం అతుర 
ముల ప్యమాణ మనియు, అమరిన — 

కలిగ పాయమువాని వలరాజు” అను వీసపద న్య 

మనియుం జెప్పంబడ్నది, 

౮. ఉదయతాళము-మళఠిమ.  ఖండజాలి, 

పంటు పం డెండు మాతలు, దీని ఒకటిళెండు 

చరణములు శెండవ శాలమున 

పాడ వలసియుంట మాతకు రెండు చొప్పున 
ఇరువదినాల్లు అకురముల పిమాణ మనియు, 
మూడు నాల్లుచరణములు మూ(డవకాలమున 

పాడవలసియుంట మాతకు నాల్లుచొప్పున ర౮ 
అక్షరముల (ప్రమాణ మనియు, అమరినవసు 

చరి తేలోని పద్యము 

అను కంద పద్య మనియు జెప్పంబడినది. 

గాం ఉీదీ ర్లకాళము- మఠిమ. మి శ్రజాతి, 
వందు సృష్ట స మా (తేలు. రెండవకాలమున 

వాడ6 దగియుంట మాేకు రెండుచొప్పునప్ర_9 

తరఠాజభాపు ౫ ఫిఫా 

అత.రముల (ప్రమాణ మనియు ) అమరినపద్యము. 

“కమనీయాకృతి యోగ్యకీ ర రనములన్” అను 
కంద పద్య మనియు జెప్పంబడినది, 

౧౦+ రావతాళము- మరఠిమ. సంకీర్ణ జాతి, 
ఇందు . ఇరువది మా తలు, pe 
వొడందగియుంట మా తేక రెండుచెప్పన ళం 

అశ్రముల (ప్రమాణ మనియు అమరిన: 
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పద్యము “కాంబోలు నిది బాల కమనీయ” 

అను సిసపద్య మనియుం జెప్పంబడినది. 

౧౧ చక తాళము-రూపక, (ol) తశ 

జాతి. దీనియం ,దదుమా తేలు. మూ(డవకాల 

మున వాడందగియుంట మా త్రయందు నౌల్లు 

అతీరముల చొపున ఇరువది యతీరముల 

పృమాణ మనియు, అమరినపద్యము “నరరాజ 

క న్యలును గిన్నర రాజో అనుకందపద్య మనియు 

జెప్పంబడినడి. 

౧ స శ్రితాళము-రూపకం చతు శ్ర జాతి, 
దీవి కొలు మా తేలు, చెండవకాౌలమున పాడ? 

దగియుంట మా తేక చెందు ప్ఫు ౧౩ 

అశ్నురముల పమాణ పనియు అమరిన 

సద్యను “కుత ;విందె యమృతెపు” అను 

కందసద్య వ మనియు జెప్పంబడినది. 

౧౩. రాజ తాళము-రూపక.ఖండ జాతి, ఇం 

చేడు నూత్యలు, రెండవ కాలమున పోడు గి 

యుంట మాతకు "రెండు చి వొప్వున పదునాలు 

గత రముల ప్రమాణ మనియు, అమరిన పద్య 

ము, “ఎమువ్రుగ జూడ సాగా వారిణేవ ణ”లఅను 

చంపక మాలాపద్య మనియు( జెప్పంబడినడి, 

౧౮ కుల కాళము మివ జాకి, 

బ్రిందు తొమ్మిది మా తేలు, TN ree 

డ్ రూప స్టే 

పాడందగియుంట మాతకు నాల్లువొప్పున ౩౬ 

అక్షరముల పమాణ మని యెబుగునది. అమ 

రినపద్యము.“మాయాశీలురు చంచలాత్ను లను 

కంపాళూన్య” యను శారూలవి క్రీడిత మనియు 

'జెప్పంబడ్నది 

౧౫. బిందుతాళము- రూపక, సంకీర్ణజాతి. 

ఇందు పున కంచు సూర 0 మూ(డవకాల 

మున పాడందగి యుంటమాళ )కునాల్టువొప్పున 

రర అతరముల ప మూల మనియు, అమరిన 

పద్యము “పవమాన మానవప్తవమాన_కైరవ) , 

యను సీసపద్య మనియుం జెస్పంబడినది. 
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౧౬౩ కదంబ తాళము-రుంపె+ (౮౦) UU 

తీ, ఇం దాటు మాతలు, మూ.డవకాల: 

మున వాడందగియుంట మాతికు నాల్లు Di 

య. గతుురముల పృమాణ కహ 

అమరినపద్యము “బాలా పాణి;  గహళుభ వేళా?! 

యను శ తని మనియు. జెప్పంబడీనదిః 

౧౬ నుధుర తాళ ము-రుంపెంచతు[ శ జాతి. 

ఇం చేడు న. "ంతవకాలమునం. బొడ 

దగీయుంట మాకికు లెండుచొప్తున ౧౪ అకు 
రకముల పిమాణమని నియ్యు దీని కమరినపద్యము 

0 రవిహారధీంలగస సారసలోచనఅను నుల్చీ 

లమాలాపద్ను మనియు” చెప బడినది. 
రి 
a) 

౧౮ చణతాశమూరుంప, ఖండజాతిం ఇం 

చెనిది నూత"లు, మూండవకాలమున. బాడం 
న్న ౮ 
న. 3 
Cy fi! i ws 

సుకతాళము- రం వంశ డాలి, 

ప్రిందు పడినా శు. మూండవకాలమున పాడ. 

దగినది, గాన మాషేకు నాల్లుచొ"ప్వన నలు. 

వది అకేరములకాల మనియు, దీని కమరిన. 

ద్యము 

అను సీసప ల జెప్పంబడినది 

60౦, కరతాళము- రు 

ఇందుప ఇంకా ల మూ, మ 

కకష తనక ర pat. sa బూని? ?' RN 

pa 

సంకీర్ణ జానీ. 

బాడడగియుంట మా శేకు నాల్లుచొ "పున 'రీ౮ా 

అత్షరములకాల మనియు, దీని కమరినప పద్యము: 

“లలనాజనా వాంగ వలనావస దనంగి? యను. 

నీ్సప పద్య మనియు. జెప్పంబడి నది 

౨౧ శంఖ కౌళీము- తివుట. త్రి శ్ర జాతి. ణం 

చేడు మా లః * రెండవకాలమునం బాడందగి. 

యుంట మాతకు రెండుచొప్పున 

గతురముల మనియు, అమరిన. 

పదునాలు. 

(పనూణ 
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పద్యము “అని యనుపన్ వినోదసఖుః డచ్చటి?? 

యనుచంపకమాలాపద్య మని యు: జెప్పయిడేనది. 

౨౨, అది తాళము-తివు పుట,(100) చతు శ్ర 

జాతి, కం దెన్నిది దిమూ తలు" మూడవ కాలమున 

పాడ దగినది we నాల్లువొప్పున 3౨ 

అకరముఖ (ప్రమాణ మనియు, దీని కోమురిన 

పద్యము“ నాళీ కాకరతీర సారకదళ్లీనారంగ 9: 

అను శార్జూలవికడిత పద ద్భ మనియు 

బడినది. 

౨౩ దుష్కుర ర తాళము-తీవుట. ఖండ జూలటి, 

వందు ర” మ్మిదిమాత లు, మూ.డవకాలమున. 

బాడందగిన దగుట మాతకు నాల్లుచెప్సున 
J 

౨౬ అతీరముల ప మాణ మనియు, అమరిన 

జెప్పం 

పద్యము, “నానానూనవితాననాసనల నానం 

దించు?” అను శార్హూలవికిడితపద్య మనియు 

'చెప్పంబడ్ నది. 

౨౮. లీల తాళము- త్రిపుట, మిశిజాతి, 

ఇందు. పదునొకండు మూతలు మూండవ 
కాలమున జాడందగిన దగుట sa 

నాలు చొప్పున రర అక్షరముల (ప్రమాణ 

మసియు, దీని కమరినపద్యము “అరిగా బం 

చమ మేవగించి నవలా” అను మత్తేభ నిెడిత 
పద్య మనియు జెప్పంబడినది. 

౨౫. భోగకాళము- తివుట, సంకీర్లజాతి, 
దీనియందు పదమూ(డుమా, తేలు, పష. మొద 

టిచరణ మొకటవ తకు పాడవలసీయుంట 

మాత క్రొాక్ర్షటి చొప్పున పదుమూ. డక్ష్సరము 

'లున్ము రెండు మూండు, నాల్లు చరణములు 

రెండవ కాలమున పాడవలసి యుంట మా త్రకు 

“'రండుచొ! ఇరువదియా జత్రములును మొ 

ము ఈసద్యమునకు ౩౯ అతురముల (ప్రమాణ 

మనియు, దీని కమరిన పద్యము “ గిరియును, 
గిరజామూతయు” నను వ. మనియు. 

హ్ 
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౨౬. గుప్తతాళము-అట, (100) తళ 
జాతీ. ఇందు పడా మూ(డవకాలమున 

వాడందగియుంట we నాల్టుచొప్పున నలు 

వదియవీ.రముల ప్రమాణ మనియు,దీనికమరిన 
పద్యము” మెజుం న నెటినొప్పు నెజగప్పు 

తటి గప్ప అను ససపద్య మనియు6 జెప్పం 

బడినది, 

92. లేఖ శాళము-అట.చతు శ్రజాతి, వందు 

0 మార ఈ మూండవకాలమునంభాడ 

దగినది గాన మ నాల్లు సొప్పున ౮౮ 

అక్రముల ప్రమా మనియు, దీని కమరిన 
పు “ఏ పారపొదరిండ్ల నాపాటలాకళోక 

యను సీ నసపద్య మనియు జెప్పంబడినదిం 

౨౮ విదళ తాళము-అట, ఖండ జాతి, ఇందు 

పదునాల్గుమా తలు, రెండవకాలముననిది పాడ? 

దగియుండుటను మాతకు ెండుచొప్పున .౨౮ 
అక్షరముల పిమాణ మనియు, నీతాళమున 
కమరినపద్యము “సారస కె 5 రవంబులకుం జందది 

నెంద”అను శతి పద్య మనియు. 

జెప్పంబడీనది, 

_౨౯* లోయ తాళము - అట, మిశ జాతి. 

ఇందు పదు నెన్నిది మూర కః రెండవకాలమున 

నిది పాడందగియుంట మాతకు రొడుచొప్పున 

ముప్పదియా అకేరముల పమాణ మనియు, 

దీని కమరినపద్యము చ స్యా నేచుపాత 

కివి చందా)!” యను శార్జూలవికీ)డిత సద్య 
మనియు జెప్పంబడినది, 

30, ధీరతాళము- అట. సంకీర్ణ జాలి, షం 

దిరువది రెండు మూతలు, ఇది రెండవకాలమునం 

బాడ(దగినది గాన ముల కు రెండు చొప్పున 

నలువది నాల్లు మూస లనియు, దీని కమరిన 

పద్యము “ఇమ్మనై మరుహజారమ్ము లై పొద 

.లుండిఅను కీ నిస మనియు. జెప్పంబడినది. 

౨౧. సుధతాళము- ఏక (1) తశ జాలిం 
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ఇందు(లఘువు) మూండు మా, తేలు, మూడవ 

"కాలమున. బాడ(దగియుంట మా కేవ మూడు 

చొప్పున తొమ్మి దక్షరముల పమాణ మనియు, 
అమరనపద్యము “లలనామణు లప్ప 

లను కంద పద్యమనియుం జెప్పంబడీనది, 

5౨. మాన తాళము- వక, 

ఇందు నాల్జుమాలేలు 3 

చతు? జాతి, 

మూ(డవకాలమున( 

బాడ(ద "en మాక నాల్లుచ "ప్పున ౧-౨ 

అకురముల ప పాణ మనియు దీని కమరిస 

పద్యము ) “ఆజాబిల్రి వెలుంగు” అము య. 

విక్షిడి తవృళ్త త్ర meg చెప్పం? బడిన ది 

39. రత తాళము-ఏక, ఖండజాతి, ఇం దెదు 

మాతలు, "రెండన కాలము గాన మూతకు 

“రెండు మాతల వెస్పున పది అతువముల 

(పమాణశాల మనియు, దీని కమరిన పద్యము 

IY గయివాలు నన మేరువుల” అను లయ 

ands చటుల మనియు; జె జెప్పంబడినది, 

౨౪. రాగతాళము- ఏక. సంర. ఆః లం 

చేడు మాత లు: రెండవకాలమునం బాడందగి 

యుంట షల కు రెండువొప్పున పదునాలు 

గతురముల ప సయాణ మనియు, దీని కమరిన 

పద్యము “శద్రవులవాంత పొంచి వసుభానర 

మిత్రుడు?) అను చంపక మాలాపద్య మనియుం 

'జెప్పంబడనది, 

5౫. వసుతాళము-వక, సంకీర్ణజాతి. బందు 

తోమ్మిదిమాతలు, మూ(డవాకాలమున పాడ. 

దగియుంట అ నాల్లు వొ! ముప్పదియా 

ఆఅతురముల ప్యమాణశకాల మనియు, దీని 

కమరిన (వసుచరిత ౧ పద్యము “కమనీయ 

ద్యు కీధామమా విమలముకా దామమా” యను 

మ. త్రెభవికిడితపద్య మనియు. జెప్పంబడినది, 

వచనముసైత మిక్లే తానమునకు గుదురు 

నని కొొంద అనుచున్నా రు. 

9 పనసచెటూ 

అక గాకా 

అల అలుట్టుంాలా: 

tegrifolia. 

సః కంటక ఫలః, మృుదంగ ఫలః, సురజఫలకి 

వెద్దసనస యసియ్ము చిన్నపనస 
ది 

యసియు, చెకుపనస యనియు [తవిధము, పెద్ద 

Artocarpus in- 

అంగం, Jack fruit tree. 
య 

ని 
రు 

జు అజ్ 
x 

రిని 

పనసయందు కజ్ఞాప పనస యనియు, పర 

యనియు తీరుగ ద్యిపిధము, ₹ దన్న పన ససప సదా 

పనస యనియు, ఆంగ్గమున Bread fruit 

తనము. నమస నసయనియు 'పేకుకలను, ఇందు 

ల 

నల రుచిభేదముల హా కట 

'భెదములుగల జాతులు గలవందురు గః స్ప 

పడుట లేదు. సంకు పెదవిగను, చిన్న విగను 
య 

పది ఆ తమజాతిగ 

నెన్నంబడు జ 

బురదపనస-ల్షది పండు పశంముకు వచు తేణీ డ్ర్. 
ఎ 

తొనలు బుుదవత నగును, గాని తిన ప్లగు 

నలు నివి? చుయుండవు, కాన దీని కీచు గ లెను 
0 

క పం డక గాక కారకుంగాను తజచు నుప 

యాగం మ సత్త నాం ప్ని నధమపుజాతిగ 

నెంచుదు థా 

సదాపనస యనియు, 

సమపనస యనియు నందురు. ఇది గుత్తులు 

గుతులుగ చిన్న కాయల నెక్కువగా కా చెడిని. 

ఇది శనోవహం మందుకు, తీజచు దీనిని. 
కూర కే యుపయోగింతురు. వది సనసయందు. 

కూరకు మ మృదు గస బా నెన్న బడు చున్నది. 

వెజుపనస-ల్రది ట్రువొమ్మలందు కాయలు: 

కాచుటకు మాణటుగ గూ మోపి 

నంటి గాని,. వేటునంటి కాయలు కాచును. ఈ 

పండుతొనలు చాల రుచిగా నుండును గాన్మ 

అత్య ర్రేమజాతిగా నెంచుదురు. ఇది చాల 

యరుదుగ గాననగుట అపురూపపు పనసజాతిగ 
నెంచుదురు. 



'పనసా లేక పనసికారోగము 

పన సజాతి లేతవయస్సున కొమ్మలకడను 

కాయలు కాచుచ్చు, చెట్టు ముదిరినకొలంది వల 

నారంభించి, 

“కాయలు 

ముగల స. గాయ 

జారు 

mos గలది, కాళు 

"షు 

ఏటనుబటి 
య రి 

యింస నగును, 

bets య ( పనస చెటు మొక్క PO నిర 

చాల అపథ్యమని యు, “పవస పాంతరోగములు 

బయట పెట్టు” నని సామెతేగన 

$ససపండు? 

శరీరక కము నభివృద్ది సజచి, నరములకు తాంణ 

గల్లించును. కాని, tess, పైత్య చే 

కిము గల్పించి అజ్ ర్తి, అండవృద్ధి, ఫీశపెత్య 

ముల కుదే”కము గల్లం బేసి కడుపునొప్పి, పదా 

పాము, జగరది వోపములు / గఫంచెడని * ఈదోన 

ములకు నూనె, త అరంకిపండ్లు పరిహార 

ములసి చెప్పంబడి నది, కొందటు పనసగింజలను 

చేతితో వేయించుట దోషపరిహోర మందురు. 

మజిఫొందజు చింతపండుపులుసు దోవపరిహార 

మందును, 

పంగ లేక పనసికారోగము- ఆయు 

రద వెద్య శ్యాన్ర్రమున. చెవియం దలి ముది 

వోగమునకు చేరు. 

బసనోదుంబరాలు ఎ అన్యా యువక 
పనసచెట్టు బొడ్డశెట్టు పూయకయీ కాచును. 

మధ్యా నస్థ లేకయే తర్వాతి యవస్థ కేగుటను 

చెల్ప నీ ఫస్యాయము క న. 

పనామాకాలువ--మధ్య అమెరికా పనా 
వూభూసంధిగుండా కశేబియన్ సముద ము 

నుండి పసిధీక్క_ మహాసము.దమునకుం దవ్వ 

బడిన కాల, 

తొలుత ఫ్రెంచివారు దీనిని దవ్వింపం 

1700 పన్నీరు 

దలంచి అసె సెిప్పీఇంజసయరును నియమించిరికాని 

ఆపని ర్య మాయెను. క్ర * నె ౧౯౦౪ లో 

అమెరికా సంధు వం పభుత్వ మోహక్కు 

లంగొని పనామాకం పెనీ నేర్పజుచి పని మొద 

డెను. అనయా కాల్వకు జాగాకూడ విలువ 

నిచ్చి కొనియెను. ఇట్లు కొనినప దేశము పది 

మైళ్ళ వెడలుపని చెప్పబడినది. దీనికీ Cannal 

Zon” అని పేరిడియున్నా రు. దీవిమధ్య నొక 

రొకనదినుండి తెచ్చి 

యున్నారు. ఈ కాలయందు లాకులు కలవు. 

సరస్సు ముప్పదిమె ళ్ళుండును, సనామాభూ 

ంది 70 మై ళ్ళుండును. కీ వె ౧౯౧౪ లో 

వ పనామా పట్టణమును 

స 

సరస్సు కలదు. దానికీ నీ 

జ్జ 

'తెజువ6 బడినది, 

ముఖమున నే కలదు, 

సంబంధ మేర్చజచి యున్నారు, 

టోడ లిందు నడ చెడిని, 

ఇట నినుపదారి 

క అన దప ద్ద సముద్రపు 
క్ ర న్నా సంసగ్రానము (పున్నా సంస్థాన 

వు)--- సెంటో లిండయా ఏజన్సి రాజ్యముల 

లోని యొక చిన్న రట్నతే సంస్థాన నము. ఇది వజ 

ములకు పెరందిన రాజ్యము. 

పనిలేని మంగలిసిల్లితలగొరిగి నట్లు - 
ఆంధ్భలోకో కి కి 

పన్నిరులాపన్ని కన! భరత దేశము 

నందు. చేయంబడు చుండినది. కొందబు ముస 

ne పరివాలనకాలమున గులాబిచెట్లు రప్బిం 

పంబడిన ననియు, నాంటినుండి పన్నీరు? పరిశ్రమ 

మన చేనమున నారంభమయ్యె ననియు పౌర 

పాటున తలంతురు, ఇది సరి కాదు. హీమవన్న 

గోపరి రిప దెశముల నమితముగ గులాబీచె టడవి 

చెసే పెరుగుచుంటయు, “పన్ని రశబ్దము సం 

స్కతపదమై యుంటయు. చెలియక యెట్లు 

తలంచినను దలంపనగును గాని నిజముగ నిది 

యట్లు గాదుః 

ఇప్పటికిని గులాబీతోంట లధికము గాం గల 



ఉత్తర హీందూస్తానపు నగరములలోం గొన్ని టి 

యందు పన్నీరుపరిశ (మ కలదు. లోంతగుెడ్డ 

యి_ర్తేడప ల్లేెములకు తగరపుపూంతబోస్కి సగము 

వణకు నీరు నింప అందుగులాబిపువ్వులంబోర్షించి 

_శూంత లిడ్కి ఆటు గంటలసే ఫుంతురు, పిదప 

వాటినిం దీసివెచి, కోడియోకలతో నాసీట్-పె 

బాటన జిడ్డు నూడి, బరకిణలం దికుకొ we 

కొట్టు కొన్ని పర్యాయము లగునజకు నానిరు 

పరిమళ యుతేనుగు పన్ని రగును. ఆబరిణలలోనిది 

అ త్తరు వగును.తురకలట్టియ_త్హరువును స్థంబూల్ 

గులాబీ యందురు. ఏలయన _స్పంబూల్నగ 

రము (Constantinople) నుండీ యిట్టియ త్ర 

రువుముద్ద మన దేశమునప పంపయికు చున్న ది. 

పన్నీరులు మొగలి మొదలగు న నేశజాతుల 

పూవులతోం చేయుదురు. ఇక్కాలమున 0[t0 

of Roses మొదలగు నవీయు, లవండకును 

స్టం గల్పి కక్కు. ర్రిపన్నిరులు తయారు జేయు 

దురు, కొని యవి యపే యుండందగు. గాక 

పన్నీ రు పరిమళమున కె స కు చుంనును. 

చలవ'జేసి సభయందు మనోహరమై యుండును. 

చెమట పట్టనియదు. నాయుదోషములు దీని 

పరిమళముచే నడంగం జేముదురు. 

పన్నులు-రేట్లు (Taxes & Rates)- 
ఈ రెండును ఒకేరీతిని స్ఫురించును గాని, నిజస్థితి 

యందు భేదము కలదు. చేశమున కంతకును 

విధాయకములగు పనులనిమిత్తము |ప్రభుత్యము 

వారియేర్చాటుకింద విధింపం బకునట్టి భూమి 

పన్ను, ఆ దాయముపన్ను మొదలగునవి 

"పన్నులు (Taxes). 

ఆయా ప్రదేశముల అవసరములకుంగాను 

ఆయా ప్రడేశ సంస్థలగు వ నిసి పాలిటీలు, జిల్లా 

తాలూకా, లోకల్ ఫండు బోర్డులు మున్నగు 

(Local bodies) వాట్ల కర్చులకుంగాను 

“అయా అధికారులచే విధింపం బకునవి ట్టు 

1781 

శ 

అత కా అదర, వ; 
పర యప వేశవిద్య 

(Rates). ఇట్టపేర్ధ వాకుక ముఖ్యము గా 

నాంగ్గసీముఖందు: గలదు, 

పబ్లికు కంపెని (Public Company }- 

వాణిజ్యపక భాసాపదము. బహీిరంగముగ నవ్య 

రైనను వాటాలను కొన వీలుండున శ్షేర్చా 
మైన క కంపెనీ, ఇందలి వాటాలను ఒకరి అనుమతి 

లేకుండ వా రమ్ముకొనుటకును, ఎవరై నను 

కొనుటకును ఏలుగ నుండెడిని. 

ప్రముస్ ని నద్= 
ee మము) నందు, బుంచేల్ ఖండ 

మునంగల నడి, 

ఇది. చితృకూటము 

దినిప్సశంస వామనస్రరాణము 

౧౩ 9౬ నందు* గలదు, (చిక 

శుము చూ 

పయోముఖ నిషకుంభ న్యా యవుూా 

దీనిని వి GC మనియు 

పైకీంగన్సించువిషపు పాఠ 

చక్కని | కబుప్ట జెప్పు దుర్మార్లుని తెల్పుట 

న | 

పయోళ్విసి నది (పూర్ణానది-(గ* 
శానిశాన వ శాక య) 

పయోస్టీ నది -- మధ్య రాష్ట్రములలోని 
పెన్షంగ యని వీలువంబశుచున్న నదికి తొ ల్రింటి 

Fe పయోప్లి భాగవతము ౫-౧౯-౧౭ 

యందునను, పద్మపు రాణము డ రోం 

యందునను, తస 

సున 

ఇంకను 

నదిగ మహాభారతము, వనపర్వ్యము ౧౧౯వలన 

(లః -(విదన్శానది చూ,) 

పరకాయపం వెశవిద్య — ఇది భరత 
"దేశమున తొల్లింట స్రచారమునం దుండిన 

హలం యోగా భ్యాసనిధానశ క్రిచే ప్రాణమును 

“న్యాయము 

baer iX 

[9 ముల్చే పురాణము ౨ 

ఏ ెశ్గంసింపయుకినది. 

తీనదిలో సంగమించు పూర్ణా 

ల్ ల 

Gr RN 

వ 



పరకాయప పి వెసిద్ధ గుది 

తనశదీరమునుండి 

జొప్పించి పొొణము లేకుండిన యాశ్రరీరమును 

జీవించియున్నటు నటింపంబేయు విద్య 

దీప్తీ నాంగ్గమున ‘Transmigretion’ అని 

యెదరు. ఈవిద్యలా శంక రాచార్యునకు 

కొలదు. అమరుకకాద్యోక్నే శ్రి షా 

కుపోదృలక మై యున్నది, 

జ “నేనని _/అ-జనాదంక పరకాయపం పెశసిద్ది--(అ: జనాద్యస్ట 
స. చూడుడు, :) 

“సరత తంత్రం బహిర్మన అతిన్యాయ 
వులానునస్పు బహీర గన మనియు, అంత 

లి 

౮ విలు రూ 

రన మసియు ద్విపిధము, 

బహార్శ నము-లె"క్య కార్యములం దుసయో 
టా 

గింతురు. అనంగా నొశరియొద సెవకాన్న తి 

యందు: 

స్పున బాధ్యతే గల్లియుంగ కుట ముతీయొకరక్షడ్ద 

(ఎ 

దురుతటి వాదిశ' ర్లములందు మన 
»] 

నుండుకేలి వారిశార్య ముల కొనుకూలుం డో వాడి 
Ou 

ఏిశాాసము గోరియుండుట మొద లగు రల 

కాస్పదమగు మనస్స్పుయొకి, వ్న జిగలిన 
శు_ఐ ౧ 

మనము. 

అంతెర్షనము-తెన స్వాథెనమైయుండ్ తాను 
Os 

అది గ స మ్న్ ల "శే అల | 

షా నుతేధర్శములందు భక మొదలగు వాటి 

యందు వ్యాపీంచునది. 

పళ అకు లోంబడి యుంకుససి భావము, 

అల్లి నగల్ని లా అర్య A 
పరపతిసంఘములు--- 

మున కే అపెటిన్ కెడిట్ 

V 9 Pues 
ఇందు బవార్యనము 

ప్ ME) 

సా హైక్” లని 

యందురు. కో అస శేటివ్ర నతఇశము బూ లె 
(గో ర 

జూన మాస 

ముతో నంతమగు చుండు నట్లు పభుత్వ వా 

శెర్సజచియున్నారు. విపి పేద సాదల కుపయోా 

గించున పేర్పజుప బడినవిగ తొలుత Fa 

మాసాదీనుండియు పాోరంచ్మము 
Te 

నిర్మాతల తీలంపపె యుండెను. 

న్యవ సాయ పజేశములందు వి శ్రనములు, 

న. మొదలగునవి. చిల్లరగ Ss 

2 పరబిహ్న పాదచతుషయము 
) ఈ లు 

మునుష్యులుకొనుటక న్న అందజకో అకు నిసంఫఘ 

ముద్యారా _ పెద్దము శ్రములుగ నొశేసారి 

కొనినచో అగ్గువగ కిట్టుటయు, భోజ నపదార్థము 
౧ 

లెప్పటి కప్పుడు చల్ల రగ కొనుచుండుటకన్న సి 

సక నుములచ్వారా. ఒకేసారి మంచి తావనుండి 

పరమును కరస లాభముగ గట్టు నసియు,. 

aS 

నిని రాతల యభి పోయము, విస్తారపు ధన 

వరుల లాభము లుండనక్క_-అ లే దనియు 
వాలీ 

ట్రూ 

వంతులు గాని సంసాఠరులు, తాము. స్ 

సుము 

యుంచుకొసిన 

కనంల్లిన స్వల్ప మెం ల తముల నిటి స 
లు 

లండు న నుమ సః ల 

ఏపంగుటయు, నవసరముల కక్క-_బకు వచ్చు 

మంచి యుసయూోగములుగ నెంచం యు 

ఇట్ల పరపలిసంఘములకు Sg aor 

యట మొదలగువాటియందు నసాయ్ముస 

గుచు పనుల నెరపుదురు, దీని కె రికి పద్ద 
యి 

సులు గలను, ఒక్కొాకచో నవసరమగుతతి 

a స. నుంచుటయు గలదు. 

nes లాభము గడించినవో నడి 

సంఘసభ్యుల "కే చందునుగాన, వారు దీనికా 

ములకు బాధ్యులుగా నుందురు. 

పరబ హ్హ హ పాదచతుష్టయుము 
సి అవిహ్యాసాదము- వణ. సూల చేహ 

జాగ్భదవస్థలు. 

. ౨ విద్యా వాదము- ప్రాణుల సూత్మ'చెహ 

సంబంధ స్వవ్నా ద్య వస్థలు 

౩ అనందపాదము- పొణుల శారణటేహా 

సంబంధ సుమ (నిదర్సి ప్ల్యవస్థలు. 



“పరనుదరోగము 

ర తుర్యపాదము- పొొణుల తుర్వావస్ట 
ఇ 9౨ 

యోగశాస్త్రాభ్యా సమునం గల్తెడి సమాధి 

యందు నిమగ్న తతో నుండుట. 

మతాంతరమున యాతా) పక 

చర్యాపాద మనియు, ఇష్ట దేవతా రాధనము 

పాద మనియు, ig యోగ 

నినుగ్న తే oe మనియు జెప్పి 

సరవుదరోగము-- ఆయుశ్వేద వైద్య 
శాస్త్రమున సురాపానాధిక్టముచెం ని 

రోగమునకు. చేలు. 

పరనుర్హులు-- బపెషులు చూడుడు, 

పరమహంనాభ్యాస ఆశ ౦వుము-- 
(ఆశమ చతుష్టయము చూడుడు. ) 

i లు 

పరమౌత్త అత్మ చూడుడు, 
అ 

_పరమార్ రాజకులక్ష తియులు-- 
అర్బుదశ్ఖరము చూను(ను. 

పరమేష్టి- 

(విధాత కు పరమే; యని వాడుచుందురుః 

0 ఒడ 9 
౭ దమ్ము కుమారుడు సర మేపి యని 

చరుగలనా(డు కలదు, 

సర్వనా ధారణముగ (బ్రహ్మ 

పరవస్తు లన. 0 

మాలిక్ర-నుహామూా పాధ్యాయ రీమాన్ 

"రు లయ్య వార్ల Om కు 
: య 

మహాపండితులు i వె. ౧౮౭౦ లేక ౧౮౮౦ 

పాంతములందు పరిశీలన లొనర్సి క య 

_యింటిపే రను క కూర్చి స పరిశీలించి యొక పీసమాలి 

“కను రచించిరి అది *పరవసు స్తు రంగాచార్యుల 

నీసవమాలికోయని | (పసిద్ల మయ్యెను; ఫ్ 

ండిన్య, ధనంజయ, గో తము 

“లంగూర్చి మఖ కాని భరద్యాజగో తపు 

తతిియకుటుంబముల యింటిే పరం గూర్చి 
J రు 

కాన! 

1700 పరవస్తు రం గాచార్యులవారి. స్ట్ 

కుతి )యు యులలో భర ద్వాజగోత్కస్థు లగు 

కొన్ని కుటుంబములు కత ప. రాజు 

పాలెము గాాముమునను, ఆపరిసరములందునను 

క్లవు, ఆంధ దేశమున గాననగు వీత్రయ 

కుటుంబము లన్నియు, వసిష్ట, ధనంజయ, 

కొండిన్న, కాశ్యప, భర ద్యాజ యను నైదు 

గోత ములలో చేనికో యొక దానికిం జెందిన 

వారే. శాన్ యితరగోతగిములవారు లేరు. 

మజియుం గొన్ని యింటి పేర వారిలో ఒ శేగృహ 

నామము కలవారిలో కొంద రొకగో తమును, 

మజ వంద టీంకోొ 

రును కలరు 

నీ స మాలి కథ 
శ్రీమన్మహాప రిచ్చేదక వర్ణా వరాట 

కోట కాకతి వంశ త 

వాసిస్త కౌండిన్య వరధనంజయ కాళ 

వాఖ్య గోతం ౦బుల సతిశయిల్లు 

మహనీయ —_ మహితవిక ము లెన 
(nam 

శ గోత౦మును చెప్ప్ఫుచుండు 
ల 

కలిదిండి దాట కాకర వులిసీ 
ఇల కలి, 

ఉఇనుమెత లేజెళ్ళ పేరిచర 

పాకలపాటి భూపతిరాజు వలీవర్డి 

మం తన నలూరినుంద నాటి 
ళా 

గొశెముక్క-ల సాగి గోరింట కొప్పెర 
ల య 
చింతలపాటియు.( దంతులూరి 

ప జంపన జంపెన 

అడ్డాల పొత్తూరి og చేకూరి 

"సేకూూరి ఇరుకూరి చరుకువాడ 

చొడాాజు ప. జుజ్జూరె చిటాజు 

కొండూరి కం తెటి కొ పల్లీ 

నల్హపరాజు కూనపరాజు యుష్పల 

లే బెల్లము ండ పత్పిమట్ట 
కర, 

సాడూరి బానే గుంటూరి సరిపలి 
య 

కొవూ(రి చిరువూరి కొొలుకులూరి 



పగర్రళునాథము 

చెమ్మ రాజు కఠారి బెజవాడ బా లాజు 

బజ్జంజు బేతాళ పాతవాటి 
యాక్టు 

SE యబ్బ రాజ్ గురజాల కమ్మెల 
చ y. 

సకిశేటి చంపాటి లకమనాజు 

ఇందుకూ రీమని చెందుకూర్ మద్దాల 

వేములవాడయు వేగిరాజు 

ఏటుకూర్ నంబేల యోదరపలియు 
| CC) 

రో ఈర కనుమమార్ కొలను వాక 

రానిపాడ్ గణపతిరా జయినముపూడ్ 

వ్రయభూరి పిపూరి యోరుగంటి 

సామంతే పూడి కూసముపూ( మూడి యును ధేను 

కొండ ముమ్మప రాజు గోకరాజు 

గరికిపాటియు చళగళ వేగిన్సన 
60౧ ౦౧౫ 

వాడపసల్రీయు నున్న వడ్లమూడి 

రల కక పొటియు వచ్చె పొటియ 

షరతు els తో టకూదు 

తీరుముల రాజు నచేసలిక్రు నంతే(£) 
ఏ య 3 

రాజు మటణియు గాదిరాజాయుగము 

రుద" రాజద్యభమూరూ. 2 పిన్నమనాజు 

బుద రా జుద రాజ్ బొమ్మ జాల 
థి థి 

కారు. ,డెవనాల్ సరయపరాజును 

సంక్ వాతముఅలశాజు 

పపియు న 

వోచిరా జనగను న మోాభు... 

గ్ అస్టవింశ్ _త్తరళ తాహ్యయములవారి 

ఛాతి సల నాచంద్భకారకముగ 

భ్ క ధాముడగు రామభదు"( డెవుడు 
/ 

పూర్ణకరుణార్ద దృష్ట్ట్రీతో . sn 

పరఘనాథము _--సరళునాథము కొ 
లానున్న చె నమకసుల యాతాగలము. ఆ 
నా సా థి 19 

కొండలకు 

డలు కలక ఆానుండ్ ౨౦౧ మైళ్ళు. ఈన్హుఇండి 

పరళునాధగిరు. లందురు, ఈకొం ' 

శ 1784 పరఠు నాథుడు 

అ రయి ల్యే మ కార్లులెనుపె నున్న 

గిరిధియా సేషసేనుండీ len మైళ్ళు. 

దేవస్థా మ. ిఖరము సము దపునీటి 

నుట్టకు" పై ర౫ం౦౦ అడుగుల యెత్తున ననున్న ది. 

దీనిని జైనులు (స్వ 
శిఖరము) అని పిలిచెదరు. మధు వనమునుండి. 

చిన్నప పర్వత పంక్షు అను రెండింటిని దాంటి పోవల: 

యును, మంచివాట కలదు. శిఖరమున సమతల 

ప*జేశము కలదు, అందిరువది జె న చేవళములు 

లవ. ను తీర్ణక్షరు లిరువది 

“అస్నిద్. శిఖర్” 

న్డ్ ల్యురిలో 

సదెమంది er నిర్యాణపద మంది రని" 

ప్పంబడినది. కాని మజి తొమ్మండ డగ భాతి 

హము నిట సమాధిచేయంబడేన క్; అన 

గా ౧౯ సమాధులిటం గలవు, ఏశేట పదివేల 

మంది యాత్యస్థులు దీనిని దర్శించుచుందురంట.. 

అక్ట్బరునుండి మార్చికడవజకు అ 

పమ ముగ వచు మృచుందు గంట జల మున 

ప కేళనాథశిఖరను య. 'సర్షంచుచుం 

డును, కాని మేఘము లేనిదినమున డా నము 

i 

యి అధ 
(టు 

5 Mer సుందర షు (శిఖరీజీ చూ eres Ee DD Jt 

విన్సు చూంముకు, .) 

పరశునాథుండు-- ౩ 
త స్త. bra > 

FEE (తర కర్వులు wr) 

mpd ప ధు స్ట 

న తీర కరుజతో 
లి 

సర్ చిహ్నాము భల లం. ప 

శతుటెెయు6డు, వి 

ఖో య 

మహీమా దేవి. జన స్థానము కాలీపషటణము 
అ 

(బనారన్స. పొడవ తొమ్మిది మూరలు. నిల 

వర్గము, ఆయున్ర నూజుసంవత్పేర ములు. గణా. 

తండి) అశ్వ సేనరాజుః త్ర 

ధర్పంఖ్య ౧౦౩ న మేరఠుశిఖరము.. 

(దీనికి. 'శిఖరీజీ?) యనియు, అద్భుద (ఆబూ) 

పర్వతశిఖరమనియు నందురు.) అంత రాళ కాలము 

౨౫౬ సంవత్సరముల మూండునెలల పది హేను. 

దినములు. మత్రియు నీ సుమేరు శిఖరము 

నందలి. జై నక్షేత్తమునప పరళునాధతీర్థకరుల 



పరశు రామచక”వ రి 

నుండియే వరకు సాము Bees) అని 

వేరయ్యె నందురు. 

పరశురామచక్రవ ర్టి- ఫోదశమహా బ 
రాజులలోనొక(డు. (మహారాజులుచూడుండు.) 

పరశురామద్వాదశి ఆ. వెశాఖ కుద్ధ 
పర్వదినము, మజ్రియు వనమున 

౧ _వెశాఖమాసము, ౨ శు క్రపత్ము, 3 

ద్వాదశి తిథి ర హస్తా నమత లము ౫ న్య 

పాతము,౬ సింహమున గురుం క్ ౭ సిం? 

మున టీజుం డుండుట్క, ౮ మేవరాశయందు 

రవి యుండుట సంభవించు నేని “పాశ ద్యాదశీ” 

యనెదరు. ఆదినమున మాధవపూజ మహో 

య. సంప్రసిద్దుం డగు పర 

'రామునిపేకం బరంగదినము, (పంకుగలు చూ 

పరశురామద్వితియ- 
ద్వితీయ. పర్వదినమే, (పండుగలు, పర్వతిథులు, 

వ్యతేదినములు చూడుడు). 

పరశురాముపంతుల  రానుమూర్తి 
న స నాధునికులందు పనిగ 

ణేంపంబడి Nia నియోగి (బాహ్మణుండు, 

లేం € డిపేరు పరళు రామపంతులలింగమూ | ల 

(చూడుడు) కల్లి తేలి చేరు లింగమ్మ, తం డికడ నవే 

యూగాభ్యాస మొనర్చి, వేదాంతవిద్య నభ్య 

సించిన వాడు. కవిత్యమునుతం డక విత్వమువ లె నే 

యుండి పైథమం గల్లి. రసవంతమె యుండును. 

రచించినది తల మనెడి వేదాంత 

గ) ంథము. 

పరశురామపంతుల లింగమూరికని 

అంధ కనులలో నాధుసిపలందు పరిగణింప 

బడినవా(డదు. నియోగి బ్రాహ్మణుడు, మహో 

చేవయోగిశిషమ్య (డు, తండి పేరు రామరాజు, 

తలి తిమాయమ్ము. 
య — ర . 

రచించినదిపీతా రామాంజ చేయ సంవాదము. 

294 

ద్వాదశి. 

శ 

: 
మూగ హ్ మార్షశరబహుళ 

1785 

జ రేణుక కకియోంగన యని ష్ 

పరశు రాముడు 

సీతారామాంజనేయ మనుచుందురు. 

తారక సాంఖ్య రాజయోగము లిందు జెప్పం 

డినవి, జనరంజకమైన ధోరణి, రసవంతమగు. 

కవిత్వము. ప్రాఢమగు శైలి. 

పరశురాముడు పుణ్యదంపతులగు 
శెణుకౌొజమదగ్ను ల కడ గొట్టు పుతు(డై 

జనించిన పరశు రాము య. 

వంతు డని ప పహ ఖ్యాతీ కె క్కెను ను, ఇతని న. 

రాముంకుమహాతపస్వి; బా తేజో shee a 

దీనిని 

అనన్య సామాన్య పరాకమశాలి, తపశ్ల శివే 

వీని వ మెప్పించి పరశున్రును (గండ గొడ్డలిని 

వరపసాదము ముగ నందినవా(డు. ఇంతటినుండియే. 

యీాతనికిం స్ట. “సిద్దనామము. 

క త్రగానుజ ప్ నవ్వువుయొక్క- వ. 

బగళుశామావతారమొక టి ఈతందు స 

ఎరళు నాము. డసి 

ఠీ 

(దారిన ఆక నే పంపి 
త్ర ee లనే ము లొనర్చి న. దు 

డయ్యెను. సరశళు రామునిగూరి కిన కథ అకు 

కలవ్ర. అన్ని యుయాడ నాతని సాహసపరాక 

మాదిగుణములను పృకటించునవిగా నున్నవి 

ఒకదినమున పరళు రామునితల్రి యగు శేణుక 

దలార్థమై నది కేగి, తిరిగి వచ్చుటలోం గొంత 

తడ వాలస్యము చేసెను, అందుల కొమెసతి 

జనుదగ్ని కుపితుండె కారణ మడుగ,నామెయు. 

నదీజలవిహోర ము గం ధర్వుని 

ఏలీంచుచుంకుటవే నాలస్వ మాయె నని. 

ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను, ఇందులకు మటీంత కుని 

తులరై యాత. డామెను చంపుటకు. దన. 

పుతు)ల కనుజ నొసలౌను, మాత హతా? 

యన క. మొదటి శ 

కుండిరి, పరళుశాముః 

నుజానుసారముగ. 

సల్పుచున్న 

డటులం గాక 

దలిని వధించెను. ఈతని. 
య 

సాహసమునకు జమదగ్ని సంతేసిం et వ్ర వుతు'ని 
కొక్షవర మోయ, నాతడు మరల నా వరప్పభా 



పరశురాముడు 

వముచేం నకు బి ్ రయతమయగు 

మున 

రాముడు  పాపనివారణార్ల 
క | 

ముల దర్శించి చాల కాలమునకు6. దిరిగి 

“టి లేనితజీ 

"శ్రా _రృఏ ర్యార్టునుం డనునృపతి త్నత తండి) యగు 

జమదగ్ని మహర్షిని Sales రణముగ హత్యే 

గావించిననా. డని భుజీగి, రోహాద్దిపితుండై. 

(కూరకర్ములగు మతొయులగర్వ మడంచుట కె 
సు (C రాం 

పితిజ బూ నెను, తేనప“తిజ ను నిర్వ రించుట కే 

'యప్వుడున్న రాజవంశ ముల్చపె నిరువదియొక 

మాటు దండో తచ్చ దిర్షినవారినెల వధించి 

వారీ ర క్షములతో సరళురాము(డు పెతృక 

తర్చణ మాచరించె నని ప్రురాణప స సిద మగుకథ 

నము కలదు. న 

నామము వినినంత నే భూపాలు రందజు భీతా 

వహు లగుచుండిరంట, కార్తఏర్యార్టునుండు తన 

యనుచరవరగ్గ్షముతో నీత్రనిచేన నే చంపంబడెను, 

ఇప్పటి బంగాళా దేశమునుబో గాజిలాలోని 
న 

ననతలిని 
య 

మాలతృహ త్యాపాతేక 

వ్యా Tere డగు పరరు 

ఫుణంతీర పుణ్య థ్ 

స్వగృహము. జేకొచెను. తాని 

ఆకాలమున 

న. సీతం థొకప్పుడు రాజ్య 

నాలన మొన ర్బె నంట 

పరువృద్ధ: డగు ఫిమ్మం డితనియొద్ద నే ధను 

ర్విద్యా భ్యాసము శో చేసెను. కాశీరాజు “హిధమ 

పుత్రక యగు నివాహ సందర్భమున, 

భీమ్ముంయ తనగురువగు పరశు రామునితో యుద్ధ 

మొనర్చి యాతని నోడించె నంట సతాకళ్యా 

-ణానంతరము వధూనరయుతముగ దశరథభూపా 

లుండు పరివారయుతుండ్రై అయోధ్యవ మగడి 

వచ్చుతత్సి పరశురాముండు. వారి నెదిరింప, 

"బాలుండయ్యును రాము. డాతనిని భంగప 

అచెన(ట. ఆసమయముననే పరళురాముని 

యందుంగల దివ్య కేజము . జతను 1 

బివేశించె నందురు. De 

నరబ 

1786 పరళుస్థాన( రాజ్యము 

భీరామావతార మొకటి. అసంఖ్యాకములగు 

"రాజవంశముల హతమొనర్చిన పాపనివారణా 

ర్ధము పరళు రామును తుదకు తప మొనర్చు. 

ల క యరణ్యముల కేగి నని పురాణములు 

చెప్పుచున్నవి. అరణ్యముల నేసటప ముందు 

భూపతులనుండి తాను జయించినభూ భాగమును 

బుషీవక్యుల యుప బేశానుసారముగ భూసు 

రులకు దానమొసంగి నిజపాపనివారణ చేసికొన 

'నెంచెనంట. తాను దాన మొసంగినభూమియం 

దింకను తా నుండుట కిచ్చగింపక, య్గాతండు 

సహ్యాది) (Western Ghats) కరిగి వరుణు 

నర్థించి, తాను తన పరళున్రును సము దమున విస 

రివేయ6 గలిగినంతవజకుం. గల భూభాగము 

తనదిగ నెంచుకొను మనెను, అకే యాతండు 

తనపరళువును గోకర్ణమునుండి కన్యాకమారి 

అగిమువబికు విసరి యాభూ భాగమును సృష్టిం 

చెనంట. అదియే యిప్పటి శేరళము. డ్ఞాపకార్థ 

'మెపరళు రామునిచే సృష్టింపంబడిన యచటివా 

రతనిపేకున “ఓనమ్” పండుగ నిప్పటికి నాచ 

రింతురు, శేరశభూభాగ మొకప్పుడు సము[దాం 

తరమగ్నమె యుండీ అగ్నిపర్వత దే౦క ఫలి 

తముగ నేర్పడియె ననిన భౌగోళిక శాస్త్ర వాద 

ముగూడ దీనినే బలపబుచుచున్న ది. (ఓనమ్ 

పండుగ చూడుడు. జమదగ్ని చూడుడు.) 

పరశుజ్ఞాన(రాజ్య్ర) ము- యు గ్వద 
మున పరము లని AS ప్రజలుం 

డిన చేశము పరశుస్థా నమ నంబ డెడీది. దీని పథంస 

యింకను వి విష్ణుపురాణము ౩ యందు కలదు. 

ఇక్కా-లమున “*వహరూో” దని వీలువంబడు 

చున్న పురము తొలింటి నతరోచనపుర మనియు, 

ఒకప్పుడు రాజధానిగ నుండె ననియు, Jour— 

nal of Asiatic Society of Bengale 

1911. p2g6 729 యందున్నది. 
మృత్రియోపనివేశము, ' లేక ఉపనివేళ మనం 



"సరకు వేది (పరస వేది 

బడు దేశపు స పు పిజలుగూడ పరళు అనంబడుదురుం 

వారి దేశమునకును పరళుసాన మనివేరు గలదు. 

తోల్రింట రు మా 

(ఉపనివేశ ేళము చూకుండు.) 

= పరశువెది![పరసనెది)-- దీని నాంగ్గరసా 
యన శొ(స్త్రు వే తలు గేలిసేయుచు “Philo- 

sopher’s Stone’అని పేరిడియున్నారు 

అనగా “త త్హ్యభులమణి:” యని యర్గము. వారు 

వ్ నమ్మక్క ఇటుల ేలిచేసినము, భరత చేశ 

మున నిది ప స 

తలంపఈ6 బడుచున్నది, నేపాల బేశమున కొండ 

లపై ఏప్రదారము కలదని యచటివారు తలంచు 

చున్నారు, పరళు వేది యినుముమొదలగు ము (ద 

లోహములను (Base metals) 4 త్రము 

లోహములుగ (బంగారు మొదలగునవిగు 

మార్చు నని చెప్పబడిన పదార్గము. 

“ శేడియమ్”' అనుధాతు ద్రవ్యమును , మేడమ్ 

క్యూరీ కనిపెట్టినవిదప, దాని శ్ర es 

ములు క. వెల్పడియై యె, పరశువేడి కేవల 

ఫిలాసఫర్పు స్టోక్ కాదనియు అందు కొంత 

నిజ ముండిన దనియు, తలంప౦ బడుచున్నది, 

భోజమహారాజుకాలమున నొకసిద్దుండు పరళు 

"వేదిన్స _క్రీసామర్థ్యముల నాయన  రాజనివాస 

భవనమున నుపయోగించి పనుల నొనర్చి 
చయూవినటుల భోజరాజీయ మను (గంథమునందు 

న్ స్పర్శ వెది యనినూడ 

అఫ్ 

చెప్పబడినది. 

నందురు. 

వరగ్థావి గ తము-- తాగాకీ గ ణము 

Se. 

పరస్పరవిరోభే హి నప్రకారాంతర 
స్థితి రితి న్యాయము. ఇద్వరకు లేక 

_శెంటికిం గల పరస్పరవిరొధమందు (అనంగా 

అన్యోన్య విరోధభావములందు ) పకా రాంతేర 

మగు వజొకమార్ష ముండ నేరదని యర్థము, 

1787 పరాశరగణము 

ఒకరు “అగు” ననియు, వేజొకరు “కా” 

దనియు ననుతణీ అగుటయో, కాకపోవుటయో 

తేలవలయుం గాని చేళొకవిధమున' నగుటకు 

ఏ లుండదు, కటి వాటయం దీన్యాయము 
టె ౧ 

వ _ర్లించును, 

పరాన్సం [(నొాణసంకటవ్ం- ఇడి సం 
స్కతే భాషయందలి లోకో క్త ఇతరులయిండ్ల 

(నారువిలువనిది) భుజించు దుర్లతి గల్గుటపాొణ 

సంకటకుల్యమగు కష్టమని భావము, 

బరొవరరంలు= వీరుడజ్ఞయిని రాజధా 

నిగ మాల్యా రాజ్య మేలినవారు. 

మహాదాతయు విద్యాపోమకుండు నని చేరం 

న భోజమహో రాజు ముంజుండు సీవంశ నృపు లే. 

భోజునికాలముస రాజధాని ధారానగరమే, 
Va ne అ పరార్థము-- ఆయు శ్వేద వై శాస్త్రమున 

కుంకుమపూవు, చందననము, వట్టి వేళ్ళు వీటి చేరు. 
య 

పరావసువు- బుషి. ఈడి రై భ్యండు. 
నోదరు డంతేర్హానుండు, 

ఢి 

పరాశరగణము-- (౫ వసిష్ప మహర్షి 
సంతేతి ర పరాశర గణము, ౬౮ గోత్రములు): 

బోధాయన సూత్ర క్షగోతిములు (3౧): 

౧ కండ్కు౨ కవిముఖ్క3 కృష్ప్ణాజని, రశకాకి, 
లం య 

౫ కాహ్మాయన్క ౬ నుతి, ౭ కౌముది ౮ 

క బైళారి, ౯ ఖల్యాయన్కి ౧౦ గార్లాయని, 

౧౧ గోపి ౧౨ గోవాలి, ౧౩ పరాశరి, ౧౪ 

ప్లాష్, ౧౫ he ౧౬ పెౌషహ్కరసాది, 

జ భెమకాయన, ౧౮ భాలుశ్య, ౧౯ వాజి 

మతి ౨౦ వాదర్శి౨౧ వారుణి ౨.౨ న. 

33 _వెశలి, ట్ల ర శ్యామాయని, త. శ్యా 

మేయ, ౨౬ స్యాతీ (శ్యారకి), ౨౭ శివాజి 

౮ శ్యతయూవి, ౨౯ ప 30 స 

చౌల్సి ౨౧ హత్యశ్వి 



పరాశర లేక పరాథరి గోత్రము 

_లొగామీసూతో క్ల గోత్రములు (౧౯):-- 

౧ అకమృన్య, ౨ అవిభైయన, 3 ఇపెక్ 

హస్స ౪ కషిశోత, ౫ వామి ౬ కౌకసాది, 

శి జైమిి రా తేప్క ౯ తరణి ౧౦ పాలీ, ౧౧ 

'పౌళరసాది, ౧-౨ బె ల్యయూవి, ౧౩ మాండిక్, 

౧౮ వాహ్ ౧౫ వాహన్వి ౧౬ వ్యావ్యాయని, 

౧౭ వెరిణేయ్సం౮ా కోకమయ్కం౯ాస్రంభిన్న * 

ఇతర గంధ క్ష నూతిములు (౧౪) 

౧ కార్యాయన, ౨ వఠిక, ౩ కౌరజూాయన, 

ఇ ఖలా నయన, ౫ పటిక ౬ వారాశర్య, ౭ 

పార్షివయన, ౮ వధిక్క ౯ వ్యాస, ౧౦ శారి, 

Ter స్యా నయాని, ౧౨ శిబ్కీ ౧౩ శౌక్కి 

౧౮ హ ర్యాలీ, 

ఈ పరాశర గణమునందలి ౬ర గోత్రము 

లకుం [బవర రూపము ౧: నశిష్ష, శాక్య, 

వా రాశర్య 

పరాశర లేక పరాశరిగో తంము -- 
(సరాశరగ ణము చూడుడు.) 

పరాశరర్తిగ్ తం ము-- (శిష్టుకరణములు 
చూడుడు... ఈగో త్రము వారికి? బిఛానర్షి 

వసిష్టుం డనియు, ఏరిప్రవర వాసిష్ట్రు శాక్ష్య, 

పహానర యనియుం జెప్పంబడినది, ఇంటిపేరు 

'శమంత రావువారు, ఏ రీగోత్యస్థులెయున్నా రు. 

పరాశరు6ండు-- బుప, తండి శక్తి, 
వితామహుంయ వసి స్రయవారి * రకుమారు(డు 

వ్యాసుడు, ఫౌతుం ఏడు శుకుడు. 

పరాశరు(డు తసతం డిని కల్మావరాకుసు(డు 

మింగెనని రాతుసకులముసె పగ బూని యొక 

తజి రా కసపలవిధ్వంసన మొనర్చ సతియాగ 
మొకటి మొదలిడె నంట, దానికి, వెజచి 

ఫుల స్మ్యృవులవా కతువులు వసిష్టుని నీనులై వేడు 

కొని సత్ఫయాగ. మాంవించి రాక్ సవలరక 

Pra గావించుకొని రట. 

1768 పరాకరు(డు 

మణీయొకతటి పరాశరుడు యమునానదిని 

నావచె దాంటుచు, దాళ రాజుపెంపుడుకుమార్డె 

యగు మత్స్య గంధిని (తొల్తింటిపెరు సత్యవతి 

జూచి మోహితుండై, గొప్పవంచు గల్చీంచి, 

యామెకు యోజనగంధిత్వ మొసంగ, యామెను 

గూడి మనసు దీర్చుళొనియె నట. ఆమెక 

యోజనగంధిళ్వము గల్గుటతో'బౌటు గర్భమై 

వ్యాసుని గనె నంట ప రాశరకృతగ )౦థము 

లనేకశములు గలవు, బు గ్యదములో కొన్ని 

సూ _క్షములును ర మహాత్ముని పేరం బరలాడినిం 

పరా రస్మ్మ కీ పందెం డ ధ్యాయములది ముది 

తమై యున్నది. వెళ్కపరాశరస్స తి యిరువది 

"రెం డ ధ్యాయములది కల దనియు, అందు 

సన్యాసధర్మములు శలవనియు వినుచున్నాము. 

ఇది యేమో పరిశీలింపం దగియున్న ది ఈయన 

చేరం బరంగు గృహ్యాసూత్యములు, ధర్మసూత్ర 

ములు సుపిసిద్ధములే, ఈయనయే సమస్త 

పురాణ పనర్హకుం డని సిమ్హపు రాణమునం జెప్పం 

బడినది, పరాశరుని శే శవమున బ్రహ్మమానస 

పుతుంండగు పులస్తుం డీతనిని పురాణ శణికిం 

గరవు గమ్మని వరం బిచ్చె నని పరాళరుండు 
మె లేయునితోం జెప్పిన టందు. జెప్పంబడ్ 

యున్నది, ఈమ హాత్నునిసుతుం డగు వ్యాస 

మహర్షి పురాణములను గవిత్వమున రచించిన 
కారణమున చేమొ ఫపురాణపివర్హగ వేరంది 
యున్నా (డు, 

వేద న్యా చ తం (ప రాళర స్మృతికిం 

గర్హృయొకప రాశరుండు, ( అదృశ్యంతి చూ 

వ్యాసునిమనుమ. ఉొకప రాశరుండు కలడు. 

ఈయనకు వృద్ధ ప రాశరుండని చేరు వాడుక 

యుండె నందురు. ఈయన రచించినజ్యో తిన 

(గ్రంథ మొకటి యీయన పరుననే నేంటికింబరంగు 

చున్నది. (వృద్ధపరాశ్తర్వుడు చూడుడు.) 



"పరాషక దేశము 
వక 

పరాష్ట్రక దేశముం-. ఈ పేరుగల రాజ్య 

మొకప్పు డుండిన దని 'తెలియటకన్న దీనిం 

౫ార్చి యేమియుం చెలియరాకున్న ది. 

పరాసు ((ఫెంచిదేశవుసామెతలు - 
. అడుక్కు. తిచేవాని కధికారంకలిగి తే గర్వం 

"వానివద్ద కాావలియుంటుంది. 

అధికప్సంగం es స్వగృహము, 

అధికారి అన్యాయానికి వెజవవలయును, 

ఆపద లతిత్యరితంగా వస్తాయి గాని, అంతే 

వేగంగా వెళ్ళవు. 

అ మ్మెవాళ్ళలో బుద్ధిహినులు తక్కువ కాన 

వాళ్ళలో బుద్ధిహాను లెక్కు_వ ఉంటారు 

ఏజోలికీ పోక తప్పించుకుతిరిగేనాయడే గడుసు 

వాదు 

కందినము వేయని ఇరుసుగల 

“నడుము కావలసినంత సంగీతము, 

కోడి నలుపైనా ఎరుపైనా గుడ్డు తెలుపే. 

అక యుల 

గడ్డికుప్పలలో సూది పారవేసుకున్న బు. 
య 

గడుసుతన  వుధిక కాలంలో నే 

చొరుకుతాొ(దు. 

గుజ్తము_పె పె నున్నంతనె సెపు క్ర్మువద ల రాదుం 

చేడువా రలు శ్మీఘుముగా wre తేని 

చేప కీంత ల 

చెప్పుట సులభమే కాని చేయుట కష్టము 
న్, 

జీవించుట ఎట్లో తెలిసికొనుటకు సగముజీపి 

తాలం అయిజ పోతుంది. 

తనకన్న తాను జేసినత ప్పే బరువు, 

తలుపు మూసియైనా ఉంచు. తీసియెనా 

చను పనో తాలి శేంయము 
7 

చ్ 
"వెలి 
యి 

కాదు. 

తప్పినవాండు. జాగ్ళతం గొనినవో వ 

-శాలియే, 

తిప్పుకుంటూ తిరిగే ఆడుది తెలివితక్కువ చే, 

1709 పరాను దేశము 

నొంగను మోసపుచ్చుటకు దొంగయే “కావ 

లయును. 

గంగను మోస సపుచ్చేవాంటేస సరియైనదొంగ, 

శస వమరి '౦చి దొంగతనం వేలే సేవా(డు 

మోసగాడు. 

నడిచేదా౭ిలో గడ్డి మొలవదు. 

న్యాయవాది Pen 

కాఫ్రుర ముండుట అపాయకరము, 

సీవేమి వెయ్యవలెనో న్ా మానకు. 

వమివచ్చినా రాసీ, 

నోరు మూసుకుంకు నోటిలోని కీ గ లెట్లు 

దూరును ? 

పంజరంచక్క_దనం పతీకి రుచించేది కాదు. 
పాతకజ్ఞ కెన్నివంకర లుంకేనేమి భాగా 

వొరుగున 

కాలుతుంది. 

బడాయి పసి చేర్చునకు తావు గాదు. 

మాటలాడుటకు ముందు నాల్క-ను ఖర 

పజచుకోవ రను. 

"మొదట తగిలినది రెట్టింపు దెబ్బ. 

కహాన స్యమును భది అచుకొను తావు 

రాజులకు చేతులు పొడవ; చెవులు "పెద్దవి. 

రోగమునుగూర్చిన భయముకన్న వైద్యుని 

గూర్చినభయ  మధికము. 

వాడుకవల్ల అరిగి నష్టపడుటకన్న ఇనుము 

తుంప్వుపట్టుట మూలమున ఎం మను 

భవిస్తుంది. 

వింటూం ese నెక్కి-రించేవారు 

బయలు చేరుట. 

సముదిమును పొగుడుదుము గాని 'భూమిని 
పీడము. 

క కాళిస్తే పిదప పశ్చాత్తూప 

వ 

దేశము ఫ్రాన్సు దేశ ముచూం) 



పరికర మతాళము- (తాళములుళూ.) 
పరగర్భిక (రోగము- ఆయు గ్వేద వైద్య 

శాస్త్రమున "బాల పాపరోగమునకుం పేరు 

పరిణామవాదసిద్ధాంతము (7011 

tion  ఒకవనువు పరిణ మమందు వేళలెక 

వస్తువుగా మూబునను en ఈ మ. 

మును పాశ్చాత్యులందు Me. Charles NE 

bert Darwin అను నాయన బయలు దేజు 

దీసి రి, వె. ౧౮౫౯ గొప్పగి రథ మొకటి 

రచించెను. క. మనుష్యులు 

కో(తులయొక్క- పరిణామ మని లేలుచున్నదిం 

దీనిని డార్విన్ సిద వ. మనెదరు. 

స (పంక్రిళూల చూ 

పరిత్యాజ్యపంచకము-- ద ధర్మమున 
yy 

౧ రూపరాగము, ౨ అరూపరాగము, ౩ గర 

(ఎజుగమి), ఇవి. మైదును సరిత్యజింపం 

(వదలి వేయం) దగినవిం 

పరిదర(రోగుము -- దంతమూలము 
లందు. గలెడిరోగము. 

పరిప్లవు (ఢం సౌండవసంతేకికీ లయుడు, 

తండ్రిసుఖీవలుండు. పితామహుడు నృచముండు. 
కుమారుడు సునయు డు: 

పరిభవ గోత్రమ్యూ-(సం 
చూడుడు.) 

పరిభవరోగము--- పాఠిగర్భక రోగము. 
జాలపాప చిహ్నరోగము. 

పరిమి (పండ్ల) చెట్టు --- దీని యితర 
భాపాసాం కేతిక నామములు సరిగా తెలియ 

శున్నవి. బాగుగ -పండీ డిన. పరిమిపండ్లు వాత 

హర మనియు, పథ్య మనియు, 
శెవ్మమును, _వైల్యేమును "రేప్రుననియు నందురు, 

కల్ ఉపగణము 

పడని SR 

1790 సరివేషలతణపరీవ.. 

పరిలేహి (కర్ణసాలి) రోగము- ఇదియు. 
కర్గరోగముగ జెప్పంబడినది, 

పరివర్తన Ts 

చూడు(డు.) 

పరివర్తనైకాదనా-భాదివదళుద్ధ ఏకాడోని,. 

(సండుగలు Te NN +) 

పరివర్తిక (గరో ము-శూకరోగము-- 
పురుషులమ ర్మావయవరోగము, మద్రరోగము, 

సరివేషలక్షణపరిక్ర కూరల 
మున వివరంపథటుడిన పరిక్షలలో నొకటి. (కాల 

శాస్త్రము చూడుడు. .) 

"చందుని జుట్ట గాసి, సూర్యుని జుట్టి జుట గాని. 

చిన్న దిగనో, ఇద్దదిగనోగుడిగట్టుటకు “ప గ్రేన? 

మందురు, 

౧ వరాకాలమునందు పరివేషము సూర్యు 

నకం స గు నకు గాని గల్లుట నర్ష 

యూగనూవక మనియు, శతు లేనికతే 
we సూచక మనియు, 

౨ సూర్యచందు)ల పరివేషములు బంగారు. 

రంగుతో నుండిన నర్ధయోగ మనియు ఇది 

వరాకాలమున వర్ష యోగముగ దనరి, అన్న 

కలహల పజాసంమయకర మనియు, 

ఏ వానకాలమున సూర్యు నకుంగాని, చందు 

నపంగాని, రెండుమూడు పరివేషము లుండిన,, 

నధికవర్గ ములు కల్లుననియు, వాన లేనికా లమున. 

గల్గిన నృపులకుధనవిహానతే గల్గుచిహ్న మనియు,. 

_ ళీ వానకాలమున పరివేవషము తోంచిన 

దిక్కు-న కలహములు గల్లుననియు, 

౫ పరివేషములు కెల్లని కాంతి mr 

ననావృష్టి యోగ మనియు, 

౬ చంద“పరివేసమున బృహస్పతి యుండిన. / 
విపుఏలకుంీడు. కుక్రు డుండిన వర్ద యోగము, 

శ్లనియుండ్న సృవులకయగీడు, కజుడుండిన భూమిః 



ws ' స శుద్ధాళ్మ 

యందు లోహము లభివృద్ధి, యగును. బుధు 

డుండిన శిళుకీడనము గల్లుననియు, 
వం చంద వ ర్రశాను మెట్లని రంగుతో నుండి, 

(యందు స్ట గుర్రు, స నకుతములు లేక 

గృవాములుండిన పీజలకువిపత్తులు గల్లుననియు 

రా చందు)ండ _స్తమించుతటజి పరివేవము గల్లి, 

“అందు. బృహస్పతి యుండిన లోళదుర్భత్ష 

మనియు, శుకం డుండిన  బోయపలమునకు. 

గీడనియు ba దెల్ప్సీయున్నా (డు. 

పరిశుద్దాత్మ-- దీని నాంస్టలు “Holy 
ghost” అనియు, “Holy gut అనియు 

నందురు. అ సవ మతధర ర్మమున తెండియగు 

ఈశ(రుని కుమారం డగు వసుకిిస్తుపిభుని, 

పరిళు ద్రాత్మను “కికయ” క. 

పరిశుద్దాస్థికనుతముగు బ్రహ్మసమాజ 

నుతని షేధములు-- విగహారాధనయు, 
పర మేశ్యరుండగు బృీహ్మము నందు శరణ్యము 

నిరాశరించుటయు, అజ్ఞాన నం నిత బాప కార్య స 

లందు- సంసుపీకొ 

మనస్సు దవిలియుండుటయు, పరమాత్ముని 

ens కృతే త లేకుండుటయు, 

నకిపరిశుదు(డు గాక యుండుటయు, పరము 

అన6గా 

నట్లు సక్లక్రారణశార్యక ప్ర రగా నమ్మాపండు 

టయు, పర మేశ్వరునియందు సగుణారోపణము, 

వ్రప్ సప్తనిశే ము.ధ కార్యము లని చెప్పంబడినది, 

పరిషత్తు ( (నిధ్యాబఠము లేర విద్వ 
త భ--- ఇది రానురాను విద్యా శాలలు, విశ స్ 

విద్యాలయములుగ నికౌా-లమున కేర్పడి 

యున్నది. ఆదికాలమున భరత చెశమునం దిది 
విద్యయొక్క- అన్ని శాఖలం బరీశీలిం చునదిగను, 

“పండితులను పరీత్మీంచునదిగను నుండెను, నిద్య 

“లను వి ద్యార్థుల _కుపబేశించువారి నధ్యాపకు 

అమచుండిరి, (పథాన విద్యాధికారి “కులపతి” 

మని 'పేరుంజెను, 

1791 _ పరీకీత్రు 

ఇట్టివి భరత దేశమునందు భరద్వాజమహర్షి 

నాటినుండి యుండినటుల. జెప్పవలసియున్న దిః 

వారు కులపతులుగ నుండిరి. గంగాయమునల 

సంగమముకడనున్న ప్రియాగయందు వారి 
నినా సాశ్యిమమును, విద్యాపళమును (ఇప్పటి 
అలహాచాదునగరమున గూడ నుండెను. 

వవోపాయందలి గను దేశమున A.62d6- 

mus అను విద్యాంసుని పూదోంటయందు 

వారును ౨]2€90 మొదలగు అక్కాలపు 

విద్యాంసులును కలిసిఫొనుచుందు వాడుక 

యుండి, అది విద(త్సభయె యుండెను. ఆయన 

నుండీయె అట్టిసభకు “Academy” అనిపేరు 

కల్లను, ఆయనయ నంతరమున న విద్యాంసులటనె 

సభలు జరుపుచు కొమముగ ప౦భుత్వము 

వశమై వు యితర చేథములక వ్యావం చెను, 

(ఎకాడమిా చూడుడు.) ' 

పరిహ్యగో త్రము  (ధనంజయగణము 
చూడుడు 

ఏదీకితం--ఈ పేరు గలవారు నల్వురు గాన 

నగుచున్నారు 

అతి, చంద, యదు వంశమున కురుముహో 

రాజుకువూరుం శొక పరీవీతు గలడు. ఈతండు 

సంవరుణుని పౌతురండు. - 
పాండవులలో నర్జునసుతుండగు నభిమన్యుని 

సుతుం డొళకండ పరీటీ న్న రేందు)ండు. భార్య 

సుకోభ. కవమాళ్గు జనమేజయు(డ్చు శలుండు, 

తలు(డు. (శడపటిఇర్వురు నామ దేవర్షి అశ్వము 

లనుహరించి నిహతులై ర.) ఈతండు వేంటాడుచు 

మృగమును నెంటంద రుముచు నమోాకుండమబుమి 

నిప*న్నింప నాతండుమాజువల్క-మికి కువితుండై 

చచ్చినపామునాలనిమెడను వె వ, నాతనీసుతుండు 

శృంగి దానిం దెలిసి యాపవీత్తు ఏడవనాండు 
సర్పదష్టుడై చచ్చునటుల శపించెను. పరీశ్నీ 

న్న ₹ందు9ండును దానిని విని సున్నుండ 



పరుగెత్తి పాలు (దావుటకన్న. 

ర 

నుండీ, శుక యోగీందుి )నినలన తన పూర్వుల 

చరిత్రమగు ౩ కు wan తత్షకనాగదష్టుం 

డై మృతీనందెను. 

ఆతనిపమారుండు జనమేజయ మహారాజు 

రాజ్వాధిపలీయె తక్ష కనియందు పగగల ఉదం 

పడను బుషిచే పోోత్సహింప(బడి, తండిిని 
గటచిన సర్పవలనాశనమున_ కె సర్పయాగ 

మొనర్చసాంగెను, తక్షకుడు వెజుచి, యిందుని 

చింతొమణేి భది సింహాసనమును 

శరణ్య మందియుండ, నిట జనమేజయుడు 

సర్పయాగమునందు “సహందితకు కాయ 

రహో హోిరయుసి “హారామము వేసేను, అంతే 

సీంహాసనముతో 

సహో తడక డగ్ని గుండంబునం బడనా యెను. 

జుటుకొని 
లు 

తము ఆద Co 
అందు స. యిందు 

అంతే న స్తేకుం డను బుప్, (వాసుకిచెలియ లగు 

జరా త్కారసుతుండు) జనమేజయుని రా 

సారతళలఖ శారల రతంను, 

వీదప జన మేజయు(డు వ్యాసునియనుమతిం 

బడసి, వెళ ంపాయనుసిచే తనపూర్వులకథ యగు 

భారతమును వినె నంట 

మేలిన పరీచీత్తు లంకొకయడు. కలయ, 

ఈతండు వేటాడం జని మండూక రాజపుతిక 

యగు సుకోభను పరిణయమై సంతానముం 
గనినవాందు, ఆమె దుష్టురా అలనీయు, అమె 

సంతానము కపటులనియుం జెప్పంబడినది 

పరుగెత్తి పాలు దాంవుటకన్న నిలు 

చుండి నిరు దావుట సౌఖ్యము -- 
(ఆంధిలోక కి వై | 

_ పరువిచ్చి పరువు కిన్సుకోసలేను 
ee క్ర స్ట 

"పరుష నది-రావీనది! లేక ఐరావతి 
ప గ ఐదునదులలో. నొకటి, పరు 

1792 పర్హ మయిన్యా యము- 
లం 

నది ముగ్వేదము ౧౦-౭౫ యందు పశంసింపం 
బడిన నది. 

ఈనదీతిరమున( ఆర్యుల కాం క్రదినములలో) 

పదిమంది భూపతు లెకన్గులై పురులరా జగు 

కుత్పునితో గొప్పసంగర మొనర్చి జయమంది 

రట, అందు తితు,భూపతి సుదాళ నరపాలుండు. 

నాయకుం డట, విదప “పురు” శబ్దము “కురు?” 

యని మాతె నంట. 

మతట్రి యు బృహ్మవురాణమున కర 

అధ్యాయమున, గోదావరిలో. న. 

సరు్యునదింగూర్చి ప్రశంస గలదు, 

సరేపమతి గ్రతము భరద్వాజ ఉ; 
గణము చూడుడు. 

పర్జన్య న్యా యను-ద్నిః పర్భన్యనత్ 
ఇతిన్యాయ మసియు నందురు, వర్ల మన్ని రక 

ములభూములందు నొ కేరీతిని వరించును. అన 

గా నాభూములు (శెహ్టము లయినవో. వ 

సుపషయాగరనెకినః చవిటిపట్టి లగుచో నికు 

యోగ మగును, ఇసుశనేల 'అగుచో నింకిపోయి 

వృథా యగును, రాతినేల ప సెం బడిన దొరలి 

అ రకం కావర గ్గ పునిరు వోవ్చను కాని వర్థ 

మన్ని రకముల క నొ కరీతిని గురియు నని 

భావము. సనుబుద్దిక న్యాయమునాడుచుందురు. 

పర్ణన్యుండుూమేసముల కధి నాథుంయః 
నూరు రు నకు, వరుణునకు, ఇందు)నకును పరన్యు( 

డని నామాంతరము క లదు 

పర్ణమయిన్యాయము --- పక్లమయి' 
యనంగా కట్ల తెడ్డు. పర్ణ మస 

యర్థము. పాలాశపుకబ్దత్ జేయంబడిన తె: 

ఫలాళ మని 

డ్డ్ని “యర్థము. ఇది శితువ్రలయం దుపయో 

క దీనికి “జుహూూభ యని వేదమునందు 

చేరు కలదు. (లెత్తిరీయస ంహీిత ౩-౫-౭), 

(ఇదియగోదో హ నన్యాయమువంటిదియెచూ, ) 



పరాశాొనది Ste 

పర్హాశౌనది వా రాజపుక స సానములోని 

బనానోనది. చంబల్ (చర్శణ్యతీ)నదీలో క కలియు 

నది, వాయుఫురాణము ౧-౮౫ అ ధ్యాయమున 

(పశంసింపంబడినది, 

౫" మజీయు ఉత్తర గుజ రాతులో ఆబూపర్వత 

పరిసరముల బర్నాశ యను వేళొకనది పుట్టి, 

క చ్చిసంయుక్ర్తాగ గుడములో సంగమించు నని 

భగవాస్థాలు ఇందబీ, పండితుండు బొంబై గెజి 

టీర్ ౧ భాగము, ౧ పుట, ౨౫ యందు 

నా" సెనుం బర్నాశ పర్హాళ యేమో. దీని పథంస 
J 

మళ్చ్యేవు రాణము ౧౧౮ అధ్యా - కలదు, 

మహాభారతము, దోణపర్యము ౯౨ యందు 

పర్జాశానదీపిశంస కలదు. కాలస్థలవివవణము 

గానరాదు యమునానదిలోకలియు తమసానది 

క్రీచే రున్నదందురు. కాని మళ్సవుకాణము, 

౧౧౪ అధ్యాయమున పర్తాశ తమసలు రెండు 

చెప్ప(బడియుంట, వెళ్వేజునదులనుట స్పష్టము, 
A) 

రామాయణ ప ౧౧ అధ్యాయ. 

దర్పుసరగతెముక డ పరాగోనది చెప్పబడినది. 
యు | ౯ 

తతత ఈత కా ఆయు గద _వెద్గశాస్తు పర్ణ ఏర్డి IN § మ 

మున పరి నీద్భయ ముసిన మాషపర్ణి, ముద పరి 
ణి ౧౭ 

యనియు, పర్టద్యయ మనిన శాలప్టి పృన్ని 

పరి యనియు, పరీ చతువయ మనిన శాలపరి, 
af af లి af 

ముద్గపర్తి, పృళ్నీ పర్షి, మాషసరి యనియు 
౧ 2 at) బం 

'జెప్పంబడ్నది. 

పర్తాపఘణ సంగ్ఞానము (ప్రతాప 

ఘడము) -- ఇండియా బేశములోని రాజ 
పుటానా ఏజన్సీయందలి బ్రిటీషు రవ్నీతసంసా 

నము లీరువదింటిలో నొక రాజపు తేసంస్థానము, 

Ss రాజధాని, (రాజపుటానా 

ఏజన్సీ చూదుడు. +) 

పర్పాటకము చెట్టులా? Mollugo 

Cerviana అనియు, Oldenlandia bilfora 
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1793 పర్వత రేఖ 

Red. సం: పర్పట. ఇది తెలుపు ఎబుప్కు 

లుప్రు రంగుల తివిధము 

దీనిని కహాయముగను చూర్గముగను వైద్యు 

లుసయోగించు చున్నారు. చేందురుచి గల్గు 

లలోనొకటిగ జెప్పంబడినది, 

జ్యరములను హరించును. అందు ముఖ్యముగ 

నస్తువు,పంచతి కము 

తాపజ్యరముల నడంవెడిని. వైక్యేము, విదా 

హమ్సు శేవ్మముల్వై చక్కగ పనిచేయును. 

ఇంచుక విశే చనబద్దము గల్లించెడిని. ఒకొక 

తటి ఛాలుళ కి ఏమిగోగ్గముల నడంచుననియు 

జెప్పంబడినది. దగ్గులు మాన్సును. 

పర్యశ్వ కర్ణ మగోత్రము యా... శండీల 
య. ఈ, 

పరర షణము --జై నస్వాము లాశే 
తావున నొకవర్ళ కాల మంతయు గడపుటప వేరు. 

రతి తదేశము ఎ.  వపారచాలములోని. 

పురమునకు నాయవ్యదిశ గా | రావి, 

నుండిన బేశము గా వోల్చు, 

చున్నారు. పాణిని అస్టా ధ్యాయియందునన్సు 

ముదానాతసనాటకము త తృతీయాంక మునను 

sos లే 

ల jh 3 
పర 

లాని 

అంట 

సళుజ నదుుమధ్య్శ 
0౧ 

పినంసీంపయిడిన రాజు, 
ఫోర్యగకుయ అనురాజు, 

పర్వత పంక్తి (Chain of mountains 

or hills) (పర్వతీపం క్రి Mountains 

చూడుడు.) 

పర్వతవాదము! Foot of the moun- 

tain or hillsy— (దీనిం గూర్చి Moun- 

tains చూడుడు.) 

పర్వతమార్గములు ఆ (Passes) 

పర్వతీముల్నపై నిన్వలనుండి యవ్వల శే మార్ల 

ముల కనుకూలించు పల్పములు, (Land por- 

tions Mountains చూడుడు.) 

పర్వతరేఖ-(పువవ సాముదికము చూ. 

త్రీ సాము, దికము చూ, ) 



పర్వతశిఖరము 1 

పర్వతశిఖరము (Tp 01 the 
Mountain)— పర్వతము యొక్క ఎతెన 

య Top అని పేను (Mountains 

సర్వతశఖరములు- కధితేక పర్వత 
క బానునిల 

యము లగు నని యంద జెలీగినచే. తిరిగి 

చెయుడినమంచు అడుగుముంచున కొ త్రడ్ గలం 

ని వేజుగం జెప్ప 

మంచు ప ఓువబన 

చుచు పెబరువుగ నుండున 
నక్కణ యుండదు. అడుగుపార నొక్కయిడి 

గట్లినుం నగును, (ఈసందర్భమున మంచు నీటి 

శన్న 'తెలికపదార మెనను దానిబరువు దానికి 

లేకపోలేదని మనసునం దుుచుకొనవలసియుం 

డును). వ్రుబందు మంచునది 

(Glacier) నె యుళము క్రలయెన జలములు 

)నహించునది షయ గనో మై భూమి 

మొండలకు నీటి 

దో శేగపి మేఘములందు 

చేరుచుండును, కొన్ని మంచుపొరలు sie ఏక 

గాంచి (Avalai nh మె జా జాతి, గంటి, 

పలి ఇంకీయు నావికియై యెగసీయుం బోవ 

అష పిలగు తా 

౧ షై 

DE ENS అ నాట 

2A 
ద జీ వా మ స్ క 

శూపిరియ మూస సము 

నగును గాన ముచు పసంతములపెంబసపి దాని 
Se స 

నేక కెక్కు_న యెత్తును గలింప 
౧ 

అలి లో గావ సర్వతాసనమ Wen 
శజెప్పంుడిన యాసనము౪లో నొకటి, పద్మాస 

J (Ss 

నము వె చి మఠ ము)కాక్సుండి చేతులు శిరస్సు 

పెకత్తి జోడించి యుండుట పర్వ తా సనము, 

ఉదానవాయు సిందువలన బలపడునని చెప్పం 

బడినది, 

పర్వతిథులు--(సండుగలు చూడుందు,) 

పర్వతోద్భవద్దయము--కయ గ్వేద 
వెద్యశాస్త్రుమున  . న, 

లకుం లేదు. [| 

94; “లకొంఫెర మి 
ణా 

పర్హ భేద (రోగము ee s 
రోగము, 

పర్యములు : % ( (పంచపర్వములు - 
కృష్ణపకీమునందలి ౧ అష్టమి, 9 చతుర్షశ్ 

3 అమావాస్యలును, శుక్ర కు క్రపకుమున ర్ర పౌర్ణమి 

తిధి ౫ సంక )మణకతిథి (ఆనెళయందలి సూర్య 

సంకాంతి) పంచపర్వతిథు లనంబడును 

పర్వమౌంజివుగో త్రము 
గణము చూకుండు, 

పర్శిపోలిసు--(పారీశ బేళము చూ, 

పర్శపోలిస్ పట్టణము న్లో (పారలీక 

(ఇనాను) దేశము చూకుడు). 

పలకకులగో త్రము- ఆర్యవైచ్యలం౦-౨ 

సబకకుల (సటనమశిష్ట లేక పట సశిష్ట)గో 

(శండిల 

లేము. ద్వా రైయ (5 ) గోళము. సంస్కృతే 

గో తష ము, దాల్భ్యస దాల్నషఃగణము, ఆప సంబ 

ర అయ అ గ న న | వ్ యజు శాఖ. (ప్రమాణ ఆద్య పవరఖండ వ్యాన 

కుండకు దేవక. గంగాంబ భార్య, పహూమాచలము 

తపసానము. గుధసారసరస్సు తటాకము, జప 
యి లై Pa 

ము కోటి. దీపములు ౪౦. కక సంఖ్య గిన. 

ఫఘబముబు దానము, బాలసం _ వర్గ సియము. 

అరలు తలింట దీనిచే 
న కీ యుండ నో, మాగశిక 

౧ 

వాడుచుందును, చిగురు 

శాన, దినిని ఛగకుల 

పౌరమి?” యననోపు, ఈదినమునాంటికి చెటు 
£3 య 

చిగుప్పుటయో పుప్పించుటయో సంభనించె 

లం ey క 

కుదపౌరమి నీిపేకున 

బే ce 

డిని, పల 

పూచుట కారంభించునని మామిడి చెటంగూర్చి 

బల్కు-చుండుట  యాచారమె 

శంపౌరమినాంటికి పడ టికొమ్ములు 
ణ 

సామెతేగా( 

యున్నది, 

మటీకొ ందటు 'శెల్చునట్లు పలకు అనుటకు 



పండు లేక ఫలించు నని యర్గము గాన పలక 

వాబుట యన ముదిరి ఫలోన్నుఖ మగుట 

మగును పలకంపౌర్గమి (మార్గశిర శ్గు॥ ౧౫) 

నాటికి వరిపంట, ముదిరి ఫలోన్ముఖ మగుట నిపే 

రీపౌర్లమికిC గల్లెనని వ్యవసాయ మొనర్చు 

యందొక వాడుక్ గలదు. 

మన్యపుప  దెళములందడవిజాతుల వారీపొర్ష 

మిని పలకమ్మ యను "దేవతకు పండుగ చేసీ 

పూజింతురని తెలిసెడిసి, 

. పలనాటిఐరచరిత్రము- 
మొదటి కాకతీయ రుద ;బేవ్చని లేశ 1-వ పతా 

, పర్ముదునికాలమునాంటినా రనియు, విరియుద్దము 

సలనాటివెులు 

కీవెం౦౯౮-౧౧౦౪ అసేయు ననుచున్నారు. 

ఈచరిత మును ద్ని దకావ్యములుగ వాని 

యున్నారు, అందు కవిసార్యభౌమ. శ్రీ 

మహోకవిదని _ జెప్పంబడునది 

యందు స ర కాస. అందు 

డ్ శ్రీనాథ 

ఇిన్సీచ్వ 

"చెక్కులు 

పలనాః 

వ్యా కరణదోషములు గౌ నయబడుచుంట పరిల్తీ 

కులు సంశయింప( దగియు న్నది, ముదిగొండ ఏం 

భదికవివిర చిన మగునది నవీనము, పి వ 

౧౮౬-౨నాంటి కవనము. ఇది పద్యకావ్యము. 

ఇందు పాఠాంతర భేదము లచనేకము లున్న ని. 

పలనాటీవీరుల కలహకథన మిటు వివరింప 

ది. హైహయ రాజవంశ మున 'కార్తవీర్యా 

ధ్హునచకవర్హిసంతతియం దాళనినుండి యేడవ 

తరమువాం డనంబడిన అనుగురాజు ఉత్తర 

దేశమున దాహలమండలములోని చాలమాణా 

పట్టణము (లేక భంజన్నూర్) నందుండి తన 

పూర్వుల మహాపాతకములు సంతతికి బాధించు 

చుండ, విసిగి వేసరి విరక్టింజెంది. జీడివిక్క-ల 

నూనెలో ముంచిన మైలవ్య న్ర్రములు ధరించుచ్చు 

తీర్ణయా త్రలందు దినములు గడపుచు, చేశముల 

వెంట దిరుగుచు, నాం దేశమున నమరావతి 

శేరుదెంచి కృష్ణ వేణీనదీస్నా న మొనర్చ, వస్తు 

aN బడి 

1795 ఏలనాటివీర చరితము 

ములు తెల్ల నె పూతు. డామెన(ట. అంతం దా 

నటనే కకత తపం బాచరించుచుండ, నా 

పాోంతేము చేలు సామంతభూవాలు. డాతేని 

నాదరించి తనపురికిం గొంపోయి, సాహస ధెర్యో 
దారగుణముల క చ్చెరువంది తనసుత మైలమ 

నిచ్చి ప 

మిచ్చేనంట, 

ఆదంపతులు గురజాలయందు వసించుచు? 

పద్మనాయక కులోదృవుండై న చర్ల బేతినాయ 

కుడు 

పలనాటి పీను a 'వొడ౦గిరి అమంగుభూపతి 

భూరవమూబేవి యను 

ఆ యను6ంగుభూపతికి 

మెలమచేవియందు నలగామ రాజు, విజ్ఞల బేవి 

యందు పెదము చేవ, చినమల్ల చేవ, "బాల 

దిణయ మొనర్చి సలనాటిపీము నరణ 

స కార్యనిర్వహణ మొనర్శ 

విజల దేవి, Se) 

భార్యలు గూడ నుండిరి. 

కంఠము 

కామరాజు నరసింగ రాజు, బట్టి రాజు, పెళ్ళు, 

రాజు నమనారలును సంతొనము, అందు నల 

గావు రాజము యునశాజుగ( చేసిరంట, పిరెవ్యరు 

పూర్వమే మంతిసుతుండెన పెద్దన్న, 
i వా ఏట 

లేక బాదన్న యనువానిం చంపకముతీసుకొన 

నాతంకును ఇటనే పెరుగుచుండువాండు, అతడే 

సిదిత్రో చేప నడి చెప్ప 

్ఫీ3 
వరు ము కల వాంబ. ఆతం ee కలహ 

జగిం౦ంణవ యై 

డీనది, ఆతని భార్య 

మురా వారం బకమాక్సి తిరుగ వచ్చె నంట 

పలనాటివరచర్శితమున _ నాతనిచర్య లద్భుత 

ములు, మంతి దొడ్డనిండు గొప్పవిమ్హభ కుండుం 

అశనిశిషమ్యు డగు తెప్పలి యను oC 

డనుచరుండుగనుండు వాడు. ఆతీండును పలనాటి. 

వా రొకతటీ న ర్షగొండ 

వేంటే కరిగి భూపతీ యడ్డుకొన, కీతో గల. 

చ ర. బరిమార్చి, వారిభూముల నీపల 

నాటిరాజ్యమున గలివి వేసి రట. 

ఈకాలమునంచే నాయపరా 

యుద ఏకులలోనివాం బే, ఇ 

_ అనంబడుూ 



పలనాటివకచరిత్రము 

(ప్రముఖు రా లొెళర్తు రాజసమ్ముఖము నకం న 

నంట, ఈమహాో హాత్మురా ౩ లెవ్వరో గాని, పొలముం 
దున్ను కొనుచున్న చౌదరి రామి రెడ్డి యను 

పేరుగలవానికి కొంతధనముతో నొకకంచెలో 

చొరుక్క నాతం డాధనముతో భాగ్యవంతుం డై 

యాపిలం బెంచి యొకధని కిచ్చి కండల న 
య షి 

నంట, ఆధనికుండును, రెడ్డియు నచిరకాలమున నే 

మళణిప్కు నాధనవంతురా లగు నారీరత్నము 

సిముఖుశాలె గడసరి వంత బు రాలు " న్ Jee 

భేద తంతములు నుప 

కలహావి)యురాలునై రాజాసానమునకుం చేర 
Qa యి : 

బ్యయత్నించు చుంజెనంట, _ ఆవికరులయాసాన 
| fF 

మునం ee లవసరముగ నుండే 

నేమో. అచిరకాలముననే అనుస రాజునమ్మ 

శమునకుం నం నాయకురా లని 

వీటువంబడుచు కొలంది దినములలోనే (ప్రభు 

మండు) అకు sry 09 గల్తించి, స 

నసమానప"జానిధి 
టో ఛి 

వృద్దుం న. పద ధ్యుతుని స ని న'సర్భి, 
P 

అయన శెండవసుతుండగు 

స్వర్గమున కరుగంటేసి, 

సింహాసన 

బృహ్మానాయని 

మంతీం జేసి రాజును 

యువరాజగు నలగామ రాజును 

మధిష్టింపంజేసె ననియు, నిది యామెపభ”ధమ 

శంకే) మనియు నందురు, బహ్మనాయకు(డు 

మంతిగ నున్నను, నాయకురాలి పభ (ప్రభుత 

శార్యనిర్వ వాణతేం త్రేముల నెల్లెకలం గాననగు 

చుంజెనంట, ఇట్ట వెన్ని లో యూ చెప్పంబడియున్న వి. 

నలగామ 

So నొకతటి నలగామరాజు సవతి 

తమ్ములు ప పాల చంపంబడనుండ, 

చొడ్డనీని భార్య 

నుండీ తప్పించి, తనసుతుండై న బవ వ్యా నాయని 

శప్పగించెనంట. ఆతండును వారి. నట నుంచుట 

గాని, తా నాపదవియం దుంట గాన్ని క్షేమము 

కాదని వెబచి, శబా నెటులనో యొప్పించి, 

డ్ 

(ప్రభుం డీరావనీతివి శారద కధికార్య 

ీలమ్మగారు. వారి నాపడ 

1796 పలనాటివరచరితము 

వారిని దూరమునం దుండంజేయు నెసమున 

చంద౦వంకనదీతీరమున మాచెర్గయందు. వారి 

నుండ నియమింప జేసి, ఆపాంతపు తావు వార్ 

వ్యయముల కిప్పీంచి తానును తనపదవికి రాజీ 

నిచ్చి, వారితో నట నివసించుచు విష్తుభ క్తి 
యందు కాలముం బుచ్చుచుండె నంట, 

పలనాటి పరచరితిమున ముఖ్యుం డగు 

ప. మిట్టు వ్ వివరింపంబడియున్న ది. 

భార్య పే పేగు హా. లేక ఈకమ్మ. తల్లి 

"పేరు ఫలమ్ము. నోదరుండు చేర్నీ డు. భార్యే పీరు 

గౌరమ్మ, సూర్నీ ని భార్య సీరమ్ము. మల్లి సీని భార్య 

నూచమ్ము. బహ్మనాయనికి విష్ణువర పసాదమున, 

సుతుడు బాలరాజు, కడమువా రెవ్వరో సరిగా 

ఇరియదు గాని న సనా రతన 

ఇ స్ర్రీవ బన పోతరాజు, వేశికపద్భ నాయక స్త్రీ 

వలన దోర్నీ (డు, చాకలి స్త్రీ వలన సెదచందన్న, 

స లా ణృస్త్రీవలన చనచందన్న కులాల 

(కుమ్మరి) ప్రీవలన తెర్ముడు, మంగలి స్ర్రీవలన 
మంచన్న అనునార్వురు బాల రాజునకుతేమ్యు లవలే 

చెలికాండై) మెలంగుచు పినతం[డియగు వేర్నీని 

యింట బెరుంగుచుండి రనియు, (వీరందరు పల 

నాటివరులలోనివా నే యట) వాల రాజుభార్య 

గండు కన్న మనాయనిసుత మంచాలమ్మ యని 

యు ఉంపుడుక తై వేశ్య సబ్బాయి యనియు. 
జెప్పంబడ్ నది 

నాయకురాలు వీరి సికునను (బతుకకుండ ఏరి 

కనేకయాపదలం నల్లింప, టైవచింతనానిమగ్నుం 

డె దినములం గడుపుచున్న బహ్న్మనాయండు 

రాజు నెదురొ-నుట యవాయ మనియు, 

నాయకురాలిని నమ్మ ఏలుకానిపని యనియు 

తలంచియే మో మాచర్గం గూడ వదలి కే నా 

నదిం దాటి, శ్రీ నెల పొంకవుభాపతి యగు 

మాక కరాజునుదర్శించి, యిరువదిమూ(డు (గామ 

ములు గుత్తకుం గుదుర్చుకొని గవీరమేడపి? 



“పలనాటివీరచ రిత్సము 

-యను, గామమున నివసించుచు కాలము గడ 

పుచ్చు, కష్ట దినము లేడుసంవత్సరములు ముగియ, 

పరమ్మ 

భ్యర్హయు నగు అలరాచమల్లుని నల గామ రాజు 

'శాయకురోండ' కడకు రాయచార మంపుచు 

“తమ్ము దిరుగ రాజ్యములోనికి రానిచ్చి యట 

వసింప సెలవొసంగుమని పాొరించెను గాని 
/ఖి 

నాయపరా లియ్యకోొ ay (ప్రయోజనకారి గాక 

సల గామరాజుయల్తుండును రత్నాల 
య 

పోయెను. మో(దుమిక్కి-లి విషస్యియోగమున 

తిరుగుదలలో నారాయ బారి మరణేంప రత్నాల 

సేరమ్మయు సహగమన మొన రై నంట 

వీదప బృహ్మనీ(డు యుద్ధము తప్ప వేజు 

సాధనము లేదని నిశ్చయించెను. ఆయత్తుండై 

బ్రహ్మనాయ(డును, పరివారమును, ఏీరులును 

"కాళెంపూడికి దశీణముగ నాజుమైళ్ళే దూర 

మున మేళ్గ వాగుక కొడ దండుపిడీసి, త 

కూడ నొక భటాిజును పిభువుశడకు సంధికి 

రాయ'బార మనికి, సంగరము మాని సఖ్యత 
నెజిపుముని యర్షించె నంట, నాయకురాలును, 

పభు:డును, నిరాకరించి సంగరము నెజువీ 

నీకీ ంతు గాక య నెనంట, ఇ త్రటీనే అప్పటికి 

యువరాజుగ నుండిన కోట దొడ్డ కేతరాజు 

రాయబారమును ఫలితములేని దయ్యె నయ 

(ధరణికోట సామంతే రాజ్యము, ఆశ్వేలనాటి 

సీమ చూ) బాలరాజు సోదరులు =e 

గూడ యుద్ధమున చాల్లానిన వారే, యుద్ధము 

ww 0 చేశ్వేజుగ జరిగెను, ఫలితము 

నిరులమృతియు, నాయకురాలు దొరకి బంధింప 

బడుటయు, నలగామ రాజు హానిని రణు 

జొచ్చుటయు నై యున్నది బెహనాయం(డు 
Qa J 

వారలను కుమించి పొమ్మని, తక్కిన తన కాల 

మును వైష్ణవమతబోధతో యుద్ధ రంగమున నేగుజ్ఞ 

-ఫుకొండబిలమున తపం బొనర్పుటకోం గడె 
నంట నేంటికిని అంచే తపంబొనర్పుచున్నా (డని 

“యాపాొంతములవా ర నెదరు, 

1707 పలనాటిపీవూ 

పలనాటియుద్ధకల హములు కీ "వె, ౧౦౯౮ 

౧౧౦౪ అని క మ తదాదిగ 

చేటివణకు నాయుదజాసకారము శౌ రికమాస 
ఇల్ల! థి = 

మున చేళకుటనా మై దానమున 

చుటుపట గాామముల. 
టె య 7) 

మహూూక్సవము జరుప్ర చున్నారు. అం దమా 

ప్రజలు ఏకపూజా 

వాస్య రాచగా వనియు, పాడ్యమి రాయ 

చార మనియు, మందవూడనియు, కోళ్ళపందె 

ము లనియు, కలిపా డనియు, వీవేనో వింత 

pa ఉత్సవములు జరుగుచుండును, పౌక్లమి 

నెత్తుదురు. ఈపీకఫూజో 

త్సవముల బహ్మనాయనిము దళర్హ 

యనంబరంగు నొక యధికారి యటం గలడు. 

మూండవదిన మర ల ర నెల్లరు రకాన్న 

మును యుద్గమె దానమున నిశ్తురు, 

(సలనాటిసీమ చూడుడు. దండకవిల చూ.) 

సలనాటిపీవు--౩ స్పటి గుంటూరుమండ 

లమున, కృసానదికి దథీణతీరము నందు, సము 

దమునుండి ౧-౨౦మైళ్ళదూర రమునుండియు జేబ్బ 

దియెదు మైళ్ళదనుక గల ౧౦౫౦ చతురపు 

మైళ్ళు వై శాల్యముగల (ప దేశమును “ పలనాటి 

సీమచోయ నెదరు. దీనికి దూర్పున చిట్టడవియు, 

ఉత్తరమున క సప్త వేణీనదియు, గా దట్ల 

మైన యడవియుం గలదు. దీనిగుండా క 

లేరు, చంద నక నదియుం జ సములు 

ఆది నిపాంతే మంతయు నౌగులనినాన 

భూమిగ నుండెను. ఆంధృ్యభృత్యుల పాలనకుం 

బిదప పల్లవులు దీని నాక్రమించినళజీ సల్ఫవనా 

డని వాడుక యెర్సడి, రానురాను 'పలనాడై 

నేటికిని నిలిచియున్న ది, చెక్కండో కవు. E 

సలనాటిసీమను రమ గంథములందునసు, చాటు 

ధారాపద్యములందునను వర్షి వరి. ంచుటచేత నే గాక 

ముఖ్యముగ దీనిప సిద్ది పలనాటివీరులని చెప్పం 

బడినవారి స కలినదని తోక 

నాడు ఎబువెండా 
లు 

జరుప 

రంల 



పలమూ 

పోదు. (పలనాటివీరచరిత ము చూడుడు లది 

కాలమున మహాబేవి, లేక మా చేవిచెజువుల 

(ఇప్పటి మాచెర్ల ఇందు పిధానపురముగ 

నుంజెడ్ది, గురిగింజల (మాధవి లేక గురి వెంద 

గింజల) ఇస్వుడు గురజాల యనయరంగుచు 

'పీరందిన పరము. కాశెంపూడి మెదానము 

సంగరము జరగిన ప్రదేశము. మాచెర్ల మ 

కేశవ దేవస్థానమునను, గురజాల శీమూ ర్తిజే 

స్థానమునను, క్ర వె. ౧౨ శతాబ్దపు చాగి 

బేత రాజుగారి శాసనములుము వేజ్ొక ఆవత్య 

చేవస్థానపుశాసనమును, చారితికపరిశిలకలకు 

సుప”సిద్దములు. 

పలసాటివీరులనంబడి నవారినాడుహెహయ 

వంశజుల్కె కా _ర్హపన్యార్టనచకవ రినుండి ఏడవ 

పురుముం డగు అనుగురాజును, ఆయనసుతుండు 

నల గామ రాజును, (అనంగా సపలనాటికలపహూ 

ములు ౧౦౯౮-౧౧౦౪ అని చెప్పంబడి) సవప 

ఓరుడాంకరుదు)ండని వే 

బేతరాజును పలనాటిసీమను భూలోకమల్లునకు 
సామంతుడు వాలించిరని చెప్పంబడి మును. 

ఈయ నయు హాహయతు కీయు(డే డె, (సలనాటి 

Mose కవిలెచూడు( స్సు 

దీనిని తరుచు పలనాడని యందురు. పాడికి 
స 

పందిన. వాస త 

పలనాటినీమగుండా ఇనుసవాట మాచెర 
ఉలి 

బోవును, కామెపల్లి గణపవరము, ఈసిసు 

కవిని; తహ. కామెప్ట్ట్ WE 

కా మేపల్లిసిమగా షం. దేన్ (సుకు 

చుండెడిది. 

_ పలము --ఇది నాల్లుతులముల యెత్తున కు 

వక కొన్ని తావుల నెస్నిది తులముల యెత్తు 

నకు గూడ పలమని వాడుదురని తెలిసెడీని, 

పలలమేహము-- ఛిదమయిన చిన్న 
చిన్న మూం సవు రేణువులు మూశ్తముగుండా 

పడునటుల లోనంశేశెడి ; జబ్బు. 

1703 పలఫు నీల్టీట్యూడు ( ఎత్తు, 
గలి 

పలలాశయ (రోగ) ను-- ఇం దజీర్షి 
గండరోగము లుందును. 

పలాలకూటన్య పద్తతహురన 
క ఇతిన్యాయము గడ్డి మొదలగు వాటి 

తో నుత్సేవములం స్ట. నమూ చేగిం చుట 

శకేనుళస వలెను, గుజ్జములు న జంతు. 

నులవలెను విగరివాములు రచింతురు, ఇవి 

చాహ్యాశారభ్యమకరనులు, ఇది చితాగంగనా 

న్యా యమువంటి యూ కొలది. (చూడుండు.), 

సలారిగో తము -(హరితఉపగణముచూ) 

పలొశి గో త్రవమా(వశివ్వ గణముచూ.) 

సల్మిటిక్ లో (Palmitic Acid)- 

దీనిగుర C 15-H 21-౮0 2-H అనియు, 

బది పామ్ ఆయిల్ (Palm Oil) నుండీ 

దొరకుననియు. జెప్పంబడినది. 

పల్లపు ఏల్లిట్యూడ్సు, ఎత్తు ఎల్లి 

ట్యూడ్సు, నలళ్లుకా(గు బోయలింగు 
సాయింర Lower Altitudes, Higher 

Alt itudes, (Water) Boiling point)- 

లోవరు ఏలియా డృ డృన భూమి పె పల్లవుపచే 

శము లసియు, హైయర్ ఏల్లిట్యో డ్పన పర్య 

తనులు మొదలగు నెత్తుప దేశముల్నపై ననియు 

డెబుంగునది. ఇంక బోయలింగుపాయం టన 

నిల్లు గాంచిన నావిరియ షక పైని 

మూయంబడిన మూంత(యడ్డము) నె క్తి తప్పించు 
కొని బయటంబ:. వేండిస్టితి యనియెజుంగునది. 

ఈ సందర్భమున షీ రావిరియై పైమూంత 

నెత్తుటకు వాతావరణపు గాలియొ శ్రిడి (Pre 

ssure of the air) ప్రథాన మని మనసునం. 

దుంచుకొనవలసియుండును. ఈయొ త్రడి లోవరు 

ఏల్టిట్య్యూడ్పునం దధిక (భా ర ముగ ను, 

హైమ్యుర్ ఏల్టిట్యూడు నేం కరా 

గమనము నుండునని యిదివజుకు . తెలిసినదియె. 



ఎమూంత నెత్తుటకధిక (భారము ఓ త్తిడియుండు 

తావుల నధిశబలమును, అల్బ( భార్సముగ 

నొ త్రీడియుండుకౌవుల నల్పబలము, నీటియావి 

రియం దుండవలయునని దీనింబటి తెలియక 
టై 

పొదు, కఇటనుటవలన లోవరుఏలిటూడు నందు 
య 9. ఫీ థె | 

ఆ శెప్ట వ కాంగుటకును, ఆవిరి దటమె సెమూంత 
టం 

నెత్తంగలదిగ నగుటకును, వేడి యెక్కువ కాన 
లసియుండెను అనగా బోయలింగుపోయంబు 

+b గ్ర య స్ట ఫ్ర మ ని లస్యముగ గల్లునని భావము, ఇంక్ హయ్యర్ 

'ఆల్లిట్యూడ్సునం దంతవేండి యవసర ముండదు, 

.వలయన తక్టువఠవిరిబల మే ఇమూంతనెతుటకు 

“-జాలియుండును గాన, నట్టి యె ల్తగుప దేశము 
లందు వేయి తేక్టు వలంచే బోయలింగుపోయంటు 

త్యరతముగనే సంభపించుచుండును (బాయి 

లింగుపోయింటు చూడు(డు. అప్పల్యూటు జ్వో 

చూడుంటు.) 

పల్థవసృపతులు ఆంధదేశమును 
కాంచిపురము. రాజధానిగ పాలించిరి* వీరు 
పక్చిమచాళుక్యలచే ని నోడింపంబడీ పద భస్టు 

దవీణ బేశవు 

దివాలయనిర్మాతలు | ప 

లర్ e ద "విడ నాంప oi నా 

పల్లెటూరికి ౩ పష. 

ర్ మ్ న్ జ లో రు 
న 

సరియగు బాట ఉండ 

ఇ న లా పలేరుబవెటు - - అది కాచు కాయలు 
ap) రి 

ముండు కు (పల్తరుముండ్లు సాన నగ పవి 

నేలపయ చిన్న మొక్కా, పసుపు, ఎముప్ఫు, 

తెలుపుర మ. ంబటి లివి 

స. నుండును. 
“రరియు నందురు, 

ఢెదజాతి 
ఏ 

1199 పలేకు- 

పల్రేరుకాయల "కేనుంగలు వెజచునుం పల్లేరు 

ముంక్గుగల జాగాలో అకుగైన నిడక ఏనుగు 

నక ంచి వెనుకకు నిలుచును. వనుంగులకు వెల 

మద మెత్తి దానింబట్టుట యపాయమని తోంచిన 

తీ దానిచుట్టు పల్లేకుగాయలు చల్చునుకు. 

పాప మాగజ మామధ్యనుండి వోన్సనుం: పిదప 

ఏమంగును వెజవించును 

గాన “ోగజరిఫు8? అని పల్తేకునకు నామమిడిరిః 

పల్లెరు- 
అంగ, Caltrops plant సం 

గోతురః, ఇవి పల్లేకసామాన్యమునకును, వడం 

గోకి 3 హాలశ్ళం గాల$, గజదంప్తః అనునవి 

దపలైె పలేరు లేళ సనులసప లేరునకును తకంటకి, 

కంటక, తకంటకా, స్వాదుకంటకః అను 

శే స్ప చిజుపళ్లేరునకును నర్రించును, 

పల్లేరు క గన ముఖ్యము 

కమాయములు 

నాని, సమశీతోప్వ త గల్లించి, తొదోనములను 

హకించి, పైత్య, మజ స. నడం 

B04 బలము గల్తించు 

“పడినది Ss 

చానినిబటు*ెంనురు. 
గ 

« Tribulus-Terrestrise 

కంటక ఫలా, 

శా వేకు ఆకు కాయల రస 

ల బుతు 

కక ముం మస నస్త్రల మై మెలరక కమును చక్క 

లంటే క ముస దీనికిం గలదనియు, ల 

వంధ్యత్వము. బాఫప్ర్టననియు, అగ్నీమాంద్యము, 

క ఫదోవము, కశ్ళనొప్పులు, నోటిపూత, |పమే 

హమ్బు పల్టికలు (కడుపులోని) బల్లలు, మూత్ర 

సః ష్. కచ్చు ము, మూలవ్యాధి, 

ర కపొడలు, శూలలు, శోవు తాపములు, సర్ప 

విషములు నివారింప నిది వజాయుధము వలె 

పనిచేయు ననియు. జెప్పంబడినది, 

ముంను దీసిన పెద్దపల్టైరు కాయలను ముమ్మా 
య 

వాను పొబ నుడికించి శ లోని కిచ్చిన శిధిలమైన 

బలపడి ధాతుపుష్ట గల్లంజేయు స్ట్ 

ననియు జెప్పంబడినది. 



పల్వాల్ 

పల్వాల్ (తొల్లింటి అపేలనము)--- 
అపేలవము చూడుండుం 

పల్సిమోటర్ (Pulsimeter) లి 

నొడులయొక్క. నిర్ణ యమును చెల్పు పరికరము. 

పల్ఫో మోటర్ (Pulsometer) me 

పల్పీమోటర్ వలెనే యుపయోగపడు గొట్టము 

వంటి పరికరము... 

పవడము(పగడము) లా. C0ralium. 

అంగ, Coral. (ఫంచి-16, corail జర్మను. 

Korallion. సం. |పవాలకి ప్రవాళ! 

పగడ మెట్బడాలీ లెల్టజాతి యని ద్వివిధము, 

ఇం దెట్టజాతి ైష్టము. ఎజ్జపవడము ననరత్న 

ములలో నొకటి, ఎక్కువ విలువ గల్తీనది. 

తెలపవడమునకు ధర లేదు. దీనిని ఆ 

దానిని [గా పే సున్నముగను రాళ్ళు లేనిచోట 

వాడుదురు. తేల్రపవడములు సం్భనా ధారణముగ 

నెక్కువగంగానంబకును, ఎచ్చటనై న నున్మ్మపదే 

ఛముల సమ్ముదమున పగడము నీటిమట్టమున 

ంచుకి దిగువగ6 గాని, యించుక పగాం గాని 

యుండును. మధ్య ధరాసముదమున. (Medi- 

terranian 562) లభించుచున్న ది. 

పవడ మించుమిం చంతయు “Carbonate 

of Lime” అని వోలయడినది, ఎఅ్రిపగడము 

జూలికి “Carallium rubrum” అని లాటి 

నాహయుందు శారెడి యున్నారు. గడములు 

Polyp అనువాటవలన సముదిప్పు నిటియందు 
య 

లభించు నేదో యొక సున్నపు పదార్థముత 

నిర్భింపంబడిన వనియు అటుల నిర్నింపంబడిన 

“Solid Skeleton of €00- 

phyts secreted from sea water wi- 

thin the tissues of polyps” అనిరనా 

యన శాస్త్రవేత్త లనుచున్నారు. మణీయు నీ 
Coral polyp అనబడు నదిజీవముగలజంతువు 

కాదని తేలినది కాని, ఇది ఈపగడపుచట్టులను 

1800 

(Equator) కీరువైపులను ౩౦ డల 

పవడము (పగడము): 

('లెక్క-లేనిరకముల చెట్ల చెట్టపం బేలునటుల) . నదే 

పనిగ కట్టుచు, కాలముగడ చినకొలంచి (క్రమశ! 

తేన నిర్మాణమును బూ రిచేయునని కని? పెట్టబడి 

నద టనిర్మాణ మగు తేల్లపవడము చట్టులకు 

“Coral reef” అనియు, “Coral bar 

అనియు నాంగ్గమున పేరిడియున్నారు ఇట్ల 

పగదపుచట్టుల సము దాయములవల్ధ ప, 

మహాసముద మున Coral స్య. అను పేరం 

బక గు ద్వీప మొకటి ఏర్పడియున్న ది, ఇందు 

నునుష్యులు వసించుచున్నారు. క్ కొబ్బరితో టలు 

మెండుగ 6 గలవు, 

పరిశీలకుల యిటీవలి పరిశీలనలు ఈపవడ పు 

చట్టులన్నియు చిన్న చిన్న గూడుల సముదా 

యములనియు, అందు [019 లు నివసించు. 

టకం గాను నిర్మంచుకొ నె సు, రానురాను. 

య తంల అలుల ఫాం _తేగూడుల 

రించుచుండి. వసించుచుండె ననియు, ఇటుల 

Ls గడ బనకిొఅశద్ హారిట కర్ 

చుండు ననియు తెల్పడించినవి, వందు వలన 

Polyps జీవముగల జంతువు లేమో యని 

తోక పోదు ఏదీ యె.సనను పోస్ట టు 

డెబ్బది డ్నిగీల వేండికిం దక్కువగ కాయు నెండగల 

తావ్రులందునను, ముప్పది లేక నలుబది ఫాత 

ములకన్న నెక్కువ లోంతుగల సము ద పు నీటి 

యందునను . ౦1398 కానివీంపవ్స, ఇంకను 

సముద%మునం జేరుకొొను నదిముఖ ద్యారముల 

“Sediment” నీటిజండు నిల్వ్యయుండునుగాన 

నచట గాన్పించుట లేదు. ఇందువలన మంచి. 
నీటియందు వరి లవనియు నీటిజండు మొదలగు. 

ఏజాతి సీటియదుగున చేరుకొని అట నిల్లయగు 

నీటికవ్వుగల తావుల వన్థిల్లవనియు 'తెలుచున్నది.. 

ముజీయు  సీకారణములనుండి భూమధ్య శేఖ. 

వేళ 
ముగ భూమింజుట్టి. పనడపుచట్టు లుండునే గాసి 



పవనతృతీయతిథి 

వాట్లను దాటి ఉ త్త దశీణదిశ్లల నెచ్చటను 

గాన రావని యెజుంగునది, 

పగడము సాయ తాం) క్రముగ భస్మ 
మొనర్చిన నాపివాళ భస్మము శేష్మముల పై 
తక్క_గ పని చేయుననియు, పైత్యము, మేహ 

కారకము, మేహవాతము, అగ్ని మాంద్యముల నే 
గాక చక్క అనుపానములతో సేవించిన 
తిదోవములను నివారించు ననియు, అతిమూ 

త్రము, రక్షము[సవించు మూలశంకరోగములు 

కూడ నివ ల్లి యగుననియు9 జెప్పంబడినది, 

తేనెతో పగడము నరగందీసి వ. న 
జివ్యాదోషము నివారణ మగునందురు. పగ 

మున ఫువ్పి తీని వెచినటుల గోతు లుండుట 

దోషము. ఎజుప్రునందు తెలుపు ఇంచుక కలిసిన 

వర్గము గల్లియుండుట గుణము. బరువు చక్కగ 

గల్లి, పెద్దవిగనుండియే వన్నెగల్లి దోషరహీత 

మైన పవడములు మంచి ధర గల్లీ యుండును, 

విలువగల యెజ్జపవడములవ రక మిక్కా-లమున 

ఇటలీచేశ ప హస్తగతమై యున్నది. ఆంగ్లపరి 

శోధకులు పగడపు చట్టు ముదము క 

౧ Fringing reef Bs వలె కన్నములం 

గల్లియుండుచు గట్టువలె నుండు పగడపుచట్టు 

(లేక పగడపుకొండ) ౨ Barrier reef 
గట్టిదె నీటిని తనగుండా ఒకచదెసనుండి వేజొక 

'దెసప పోనీయక నిరోధించు పగడపుచట్టు 

పొడవ్రన నుండు పగడపుకొొండ) వె Atolls 

గుండముగ నో లేకఅర్గ చందా) కారము ననో లేక 

గుజ్జిపులాడముం బోలియో నీటిం ' జుట్టుకొని 

యుండు పవడపుచట్టు (లేక పనడవు రాలి 

కొండు, ఇది వంగియుండునది, 

పవన తృతీయతిథి - చైళళుద్ధతృతీయ. 
గురువారము, అక్వినీనక్షతిము,' వైధృతియో 

గము గూడి, అప్పుడు కన్యా రాశియందు బృహ 

స్పతియుండుట సంభవించునేని దానిని “పవన 

తృతీయియ నెదరుం 
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కర్పూరము, వుతజీవిచెట్టు, 

ఆసు అరు ఉప 0 పవి సర స్పులు ఏండ 9 

పవనముక్ర్తాసనము-- యోగశాశ్ర్ర 
మున చెప్పబడిన ఆసనములలో నొకటి (ఆసన 

ములు చూడుడు). కుడిమడము పడికీటుందున 

కును ఎడమమడమ యెడమవిటు(దునకును 

తెగులునటుల అండముల కీరుప్యక్క-ల నుండు. 

నటుల గొంతుగూర్చుండి చంకలను మోకా 

శ్లపై నానించి, ఏీలగునంత దగ్గరగ జేర్చి, రెండు 

చతులచేత బంధము వెచి కూర్చుండుట “పవన 

ముకాసనో మనంబడును. 

ఈ యభ్యాస మపానమునందలివాయువు 

నడంచునని చెప్పంబడీనది. 

పవనాసనవు--- యోగ శాస్ర్రుమునం 
జెప్పంబడిన యాసనములలో నొకటి. మోంకా' 

ళ్ధ ఎ నేల నానించి వాటిపె నిలిచి నాభిని రెండు 

వేళ్ళతో నొత్తుట పవనాసన మనంబడును 

ఇది జళ రాగ్నీని బలపజచునని చెప్పంబడీనది, 

పవమానపర్వ తవంం-- చేవ భాగవతము. 

రా౭యందు చైనం బడినది. ఇదిపారియా: 

తర శాఖగా చెప్పబడినది, హిందూకుమ్ 

సర్వతపం క్రియంద లిపాఘ్మాన్ పర్వతమని పోల్చు, 

చున్నారు. దీనిని పాస్టూన్ శచేంజియనుచున్నా రు. 

పవిత్రప్రవాహములు (నదులు) పది- 
(దశపవితై (పవాహములు చూడుడు.) 

పవిత్రము సవిత మన పూత మని 

యరము. ఆయు క్వేద వెద్య శా, స్రుమున క్షన్ణ 

దర్భ, జమ్మి (శమి), జలములు, తామ్యము, 

తులసి, తెనె, నువ్వుల చెట్టు, నెయ్యి, పచ్చ 

బంగారము, 

మేడి చెట్టు, రావి చెట్టు, పీజ్బల (సముద ఫల) 

వృతుముల కీశరు వాడంబడీనది, యవలను, 

పవిత్రం నరన్సులు పండెం౦ండు-- 

(ద్వాదశ పవి త్ర సరస్సులు చూడుడు.) 



నీక సలులు 

పనిత 9స్టలులు (Holy. centers)— 
పాంందువ్రలకు బనారసుపట్టణము పవితీనగరము, 

మహమ్మదీయుల కౌరేలిమా జేశములోని 

మక్కా-నగరమును, మదీనావురమును పవిత్ర 

సలులు, 
= 

జరూసశెమ్ స పురము సవిత త నగరము. 

పశ్చీను అకబ్బులకు ఫెజ్ పురము పపం 

రష్యా చేశ్రపు చ) స్తవులపు మాస్కోనగ 

రము, కీఫ్ పురము సవితనగరములు. 
మూన్ కే సవులకు అమెరికాసంయు క్ష 

రాషషములలోసీ సాలు లేకుసిటీ పవితంనగరము, 
KAD రి , 3 

సిక్కూలకు అమృతీసర్ నగరము Es 

వైతన్యమతస్టులకు బంగాళశములోని నవ 
యా 2 ఫి 

దీపము పవితిసలి. 
ఎ ఇ వ 

కబికుముతస్థులకు న దేశమందలి 

మాగర్ గామము పవిత్వస్థలి, 

త సక క గయాపట్టణముకడనున్న 

బుద్ల స పసేశ్వ స్థలి. 

గోమున్కా-కలి అకా పరర ఇటలీ చేశ 

ములోని: రోమునగరముశడనున్న వెటి కాకా 

పవితినలి. 
శ. 

జపాన్ టోకియో నగరమునకు 

సొంత దూరముననున్న పుజి నామాపర్వత శిఖ 

జము A oo 

తొలిిపో సక దేశస్థులకు ఆ చేశమందలి 
0 స 

"సలము, J 
బై రాగులప(నా ధువుల క్ర)హరిద్యారముకడ 

సున్న ప పని త్రస్థలము 
ఎ స్తవులు పాల సినో దేశమందు సు 

సభ శ్రీటోష్షప్ర దేశమును Holy, land © 

చన్నారు:. 

1802 

యూదులకు, a సవ్రలకు పాల స్టినాచెశపు 

పథుపతినాధశ్నై త్రము 

మహమ్మాదియులు మక్కా-నగరమును జుట్టి 

కొంతదూరముదనుక _వ్యావించియున్న అరబ్బీ 

"దేశ భాగమును Holy land అనుచున్నారు. 

బౌదులగు చీనాచేశసులు బుదభగవాను 

నితో స is చేశమును Holy land 

అ నెదరు. 

గీికులు_ ఓలింఫియా పర్వతపాో 5 తేమును 

Holy land అనియెదరు* 

జపానీయులు పుజి సామాపర్వత పాంతమును 

Holy land అందురు. 

పవిత్రారణ్యములు తమ్మిది-- (నవ 

(5) అరణ్యములు చూడుడు.) : 

పశునాయకత్వము--రీనిని పంచాంగ 

ములందు పళు పాలకత్య' మనియు వాడుచుందురు. 

ఏపేట (ఆ సంవత్సరమున కంతటికిని సళునాయ 

క త్యములు మాబుచు పంచాంగములందు వివ 

రంప (బకుచుండును.. ౧ యముడు ౨ బలభ 

దుు(డు, ప్ర గోపాలుండు పళునాయకతములు 

వహీించుచుందురు. 

పశుపతి-సర మెళ్వరుండగు రుదునియొక్క_ 

యునిమిది యాకారములలో నొకటి. (ఆప్ట 

మూర్తులు చూడుండు.) 

పశుపతినాథ క్లే తనుం ఇది నేపాల 
-బేళ్ళపు శన కట్టండూ (ఈ ్ లింటి 

ఖ సమండప ఫు పురము) నగరమున కళాన్య దిశ గా 

wee = Pas మృగస్థలి యనంబడు 

ండలోవయందు భగవతి క భగవతి 

యనుపేరుగల_చిన్న జలపివాహముయొక్క 

పశ్చిమతీరమున _ దేఏపట్టణ మను పేరుగల 

(గ్రామముకడనున్న కివకే | తము, దేశ్రముజొద్ధా 

ae పిదప. పం శివలింగ 

_ ముకడ బుద్ధ భగచానుని విగవై మొకటికూడ 

నిడియున్నాదు... అ ట్రొనర్చియు... శివలింగము 



సళుపతినాథ శై తము 

సః పూజించు చుందురు. ఎదుటనున్న నంది 

అ స్రేయున్నది, 

ఇచట భగవతీనది యొకకొండను కోసికొని 

మృగ రిలోవలో లో పవేశిం చి చేవీపట్టణము గుం డా 

శుపతీశ్షరుని Se తూర్పుగా 

స్రొనహించుచుండును. దీళవెడలు 

పాటుగజము లుండేెడిని, మొలలో(తునకు( 

దక్కునగా .నుంట స్నానముల కనుకూలమై 

యుండును. జలము లతినిర్మలములు. ష్ కొంచ 

మధిక మనియె చెప్పందగును, మృగస్థలిలోవకు 

నేపాల దేశస్థులు క సలి యాసేయర్థ మా చ్చు సడ 

యొక్క లోవ య నెదర్. ఇందలీ | తము 

మృతి కర కర మగు ప. మని, పళు వనిన 

పాణమున ot గాన పళుపతీశ్వరుం (డు 

కధినాధు(డగు ; ర మేశ్యరుం డని 

చెప్పబడినది, ఈ .వేతోమున మరణించుట 

గలుగుఫలము పాశవిముక్రి 

వేదాంతళ్యాస్త్రమున వివరింపయుడిన పతి 
పాముల తౌ విదిగా( జెప్పంబడనది, 

పాశ్రబంధమునుండి పొణికి విమ్నుక్తి గల్లించు 

శైత్ళమున భగవలీనది పళ 

మెళ్ళరునిశ_క్రియొక్క- గాం దలం 

పంబడుచున్న ది, చేటికిని చేవాలయావరణము 

నందే మృత్మ్కె నిరీతీంచుచు రోగులు పరుండి 

మూలుటతోంాటు పశుపతినాథుని దలంచు 

ఫొనుచునుంట ననుదినముకాననగుచునే యుండే 

డిని. చేవాలయపు తూర్పు వెపు గోడ కన్వలనే 

నదీతీరముననొకటికన్న నొకటి యెత్తుగ మూండు 

వరుసలను నదియందలి చేవాలయపుస్నా నముల 

సోపానపం "  కిరుబెసలను 

వాటిపె చనిపోయినవారి క శేబరములను దహన 

మొనర్బుచుంట నిట సార్వ కాలిక దృశ్య మె 

యనిన నతిశ యో క్రీ కానేరదు. పళుపతినాథము 

కట్టుండూ నగరమునశే గాక పరిసర! 
వేని మహాశ్శ శాన మని చెప్పందగును 

వలన 

ల రో 

పతి (పళుపతి) 

లి 

దిమ్మలు గట్టి 
(్రై లు 

1808 

_మనిసెరుం 

పళువులు తమవపీలలను శిఖీంచుటు 
శ య | 

ఇట్టి మహాత్నైశయున శాదిని క =) 

వ క్రికమా గె చారుమతీచేవి భక్తితో నరుగ 

'దెంచి, తన శడగినములు గలి, యిటచే wa 

నొందె నందురు, ఆమె యిచటి కట్టడము: ను 

విరివిగ గట్ట చె నందురు, క్షేశ్యమున నేర్చడిన 

గ్రామము నకచారుమతీ ేవీపట్టణ ”మునియామె. 

నుండియే పేరయ్యె నంట. అ బారు 

ముకి యనుమాట లోపి-చి. దెవిపట్టణ ప్ 

ఎడ యటకుచుచే యున్న ది, శక తూర్పు 

భాగమున నదిలోని క ,౧దమెట్టవ రుస కాక రఘు 

జేవాలయముకుడి టా 

(గామమునంవలీ బజారులోనికీ చారి. జూపును. 

నది కికుదెసలందు చేవాలయసకిసరముల 

చిన్న చిన్న "చేనాలయములు ఎక్కు లున్న వి. 

పొధాన దెవాలయము నేపాల బేశఫు గొప్ప 

భవనములం బోలి యంతేస్తులుగ నిర్మింపంబడి 

చేసిన కొంత ప దేశమును 

స్వర్షశిఖరమును గల్లి యున్న ది, కటిని కొన్ని 

చేవళములందుం గూడ గాననయ్యెడిని. 

శుపతినాభుని యమటనున్న నంది శాగిలోహ 

ముతో పోంతపోయయిడి బుగాషమలామా 

చేయలుడీనది, ఉదయమునను, సాయంకాల 

మునను, నీశెడయు దీవులామాపనుల సౌంద 

ర్యము చూడందగినది, (నేపాల చేశము. చూ 

భగవతీనది దాంటుటకు రెండువం తెనలు కలవు, 

న. బంతిపూన్ర లపూజ లధికము. 

పశువులు తమపిల్లలను నిక్షించుటు- 
తహ్పనర్చినకతన తమవిల్లలను ఆవులు పొడువం 

బోవుటయు, పాలుగుడుచుతజీ బాధ గల్లించిన 

తన్ను ట యు గలదు, కోపముగల్లినలటి తము: 

_వెరిని దజుముట, పొడుచుట, తన్న ట, కజచుట 

"పెక్కు మృగములు, సములు, పళువులు మొద 

లగు జంతువ్రలందు( గలదు. తమ వీల్లల క్రపా 

యము గలుగకుండునంతటి జాగుతతో శిషీం 

కడకుబంగారువులామా 

నిట 



పశువుల జానము 
వ్రు Cy 

చుట మనము పరిశీలించువోం గాననయ్యెడిని. 

మాంద్యవి శేషముగలవగుట, ఫొంతవజకోర్పుట 

విశేషముగంగన్పట్టినను తమవీల లనుమందలించు 

ననియీ 'తెలియం గలదు, 

పశువు లజ్ఞానము---పళువులకు నై సరి 
కముగయగల లతీణములవిధి తప్ప కృతకములు 

కల్పితములు నగు ధర్మనిబంధనలు, విధిని పేధ 

ములు లేవ, వాట్ల బుద్ధియు నూంద్య మగు 

హ్ పాణినై సర్లిక మగు పేేమయు, నీతియు, 

సంతసము, తృప్షి కోపము, కొంచెము పాటిపగ 

ఇవి యున్నను మజిపు విస్తారముగ నుండును 

గాన, తనవీలలును, తామును కలిసియయున్న 

"తాన్టల పెద్దవెసను తేమవిల్లలను es ముండు 

నేమో యని సంశయము కిలైడిని పశువ్రల 

యందు స్నేహము తాత్కాాలికముగ నైన 

నుండును. కాన నాభావముననో పరిచయము 

గలవారిపట నుండు స(ల్పమణగు మిలే) భావము 

'ననో, తనవీలలను తలి పెద్దపియైన వీదప 

నెటుంగ. గల్పెడిని, మగపశువులక తేమపవిల్ర 

లనియు, తమసంతతి యనియు నసలే తలంపు 

గలుగదు. అచ్చటచ్చట పెద్దవియైనను పశువులు 

తమతల్ణికడ వార్గక్యమున నున్నను వినయము 
గల్లి యుంట బాగుగ పరిలిలించినవారు కసి : 

యున్నారు, 

తన్నడం బాపి కొంత కాల, ముండి పెద్దది 

యైన తీనపీల్లను ఆ(డుపశువ్రు పరాయి పళువ్ర 

లను జూచిసట్లు జూచి మెలంగుట సర్భసాధార 

ణమే, టంట గారణము మజపే, 

పశువుల భాషలు -- ఒకరి భావముల 
నింకొక రికిం చెల్చుటకె నట ధ్యనిచేయుటకు 

మాటలాడుట య నెదరు. రం తెల్సు 

భావములలో గల నోటిధ్యనులు (గహించుటకు 

మాటలు వినుట యనెదరు. ఇట్టిపని, మూానవ్ర 

లల్లో న తెగవారి. కాక విధమగు. 

1804 పశువులు- పాలూ 

ధ్వనుల యుబ్బారణ _ మర్ష వ్యాకరణనిబంధ 

నములతో ఆంధము,కన్న డము,మహో రాష్ట్రము, 

హిందీ, ఆంగ్యము, ఫేంఛి, జర్మను మొదలగు 

సెక్కు. భాష. లేర్చడియున్న వి, ఇఫీ మానవు 

అందుంగల యేర్భాట్లు. ప్రిందువలన భాషలకు 

మూల మళ్ళి గ స్థన్య భావముల మార్చని తేలు 

చున్న ది. 

తక్కిన పళుపమీమృ గాదులందు వ్యాపించి 

యున్న భాషలు నై సర్షికములు, 

మానవభాషల వలె నభివృద నందినవి. కాని, 

ప EMS గ ఏలయన వాటి 

యందు శా స్రుపదములు, వ 

"మొదలగునవి విరివినంది భావ విశసింపలేదు, 

అన్య భామల పదము లాయాజంతువ్రుల స్య భాష 

లం దసలే చేకియుండలేదు. కాని కోతులు 

మొదలగు కొన్ని తెలివిగల జంతువులభావ 

లీంచుక యధికములుగ మండునేమో యనిషీం 

చెడిన పములభావ. లేసితియం దున్నవో 

మనము చెప్పుటకు ఏలు గాకున్న ను నభివృద్ధి 

నందిన వనుటకు నిదర్శనములు గాన రాకున్న వి, 

పశువులు-పాలు---ళ కీరములందు తన 

కవసరమైనకార్యముల కుపయోగించు తిత్తులు 

(Glands) కొన్ని యుండును. అన్తే యింక 

గ్లాండ్సు కొన్ని శరీరమున కవసరము లేనివాటిని 

వడకట్టునవియు, కొన్ని మార్పుజెందించునవియు 
కలవ, చెమట యి ర క్రమునుండే వడకట్టంబడీ 

అనగా 

నష వటుగ కొని న్ని గ్లాండ్సు అన్యుల పపయో 

గంచుకార్యముల కనుకూలించు నవియు నుం 

డును. పశువులకు పెయ్య లుండుతజీ వాటియా 

పోరముగ నుప యోగించునట్లు కము మొడ 

లగువాటిని వడకట్టి వాలుగ మార్చి చెయ్యల 

యాహోరముగ ర టు చేయున 

“వియు. గలవు, అట్టిపాలను . మనుష్యులుూడ 

నుప యోగించుకొనుట పళువుల నధికోపయాగ 



"పశువులు నిలువుటద్దములోనినీడ. . . 

మునకు పాలొనర్పుట యని స్ఫురింపకపోదు. 

భూతేయద్దము తో పళువులపొదుగులుపరిశీలించిన 
రక (పవాహముకడ నే దానినివడీయంగట్టిపాలుగ 

-నొనర్చుగ్గాండ్సు కలవని తెలియగలదు. 

+ పశువులు నిలువుటద్దములోని నీడ 
చాచిన ఫలితము--పళువులను నిలువుటద్ద 
ముశకడకు. గొంపోయి చూవీన అద్దమునందలి 

తనునీడను జూడంగలన కొని యది తమరూప 
మని పోల్స౧జాలవు. పశువులు వాసనవలన పసి 

: పట్టునవి గాన నది యొకపళువని యనుకొన. 

“గల్గినను నమ్మవు. ఇతరపళులనీడను తన పెయ్య 
వీడను చూచినయావు పోల్సీ నను వోల్చంగె 

డిని పోల్చుననియు. గనిపెట్టంబడినది. కాని, 

తనరూప మెట్టిదో తా నసలే యెబుంగనిపళువు 
నిలువుటద్దనుందలి నిజచ్బాయను తనరూప 

ముగా పోల్పంగల దనుటకు ఏలు లేదు, 

కోతులు తమనీడ చూచుకొని యొనర్సు 

చెష్ట అన్నయ నితరమగు కోతులు తమ్ము సమో 

వీంచుతజ్రి జరుపునవియె గాని తమరూపమును 

గాంచుతటి తా మభినయించునవి గావని స్పష్ట 

మగును. 

పశువులు (ఎఖ్జినిబట్ట చూచి బెద 
రుంళఠత్తు ---ఎజ్టని బట్టలు చూచిన పశువులు బెన 

రుట పెక్కం డౌలీంగిన చే, బలహీనమగు మన 

స్పును,ధృథ మగు వి వెకజ్ఞానమును లేనిమనుష్యు 

లకు కొందటుకు సెత మెజ్జవిరంగు శరీర స్మార 

కము సడలించియు, శరీరము బరు వెక్కీ-౦ం చియు, 

ఆవేశము నొందించి యు సివమాకున టు, చేకము 

గల్లించును. 

మానవత(గతియే యిట్లుడ మూరత, 

అజ్ఞానము, స్వల్పమగు దూరాలోచనము, విశే 

'షమాంద్యము గల పళువులసంగతి ఎజ్తనిరంగు 

గల బటలు మొదలగు పెదద శ్యములచే నతి 
ల ది ల 

1805 పక్చిమఆఫీకా 

సులభముగ నాశర్షి ౦ంపంబడి, ఉన్నాదముగల్లించి 

పీరావేశమును గాని భయమును గాని, ఉద 

కింపంజేస్తి పొడుచుటకో లేక పాజ్రివోవ్రటకో 

పేరపించును. దీనినే మనము బెదరుచున్న 

దందుము 

పక్సి మఆఫ్రికా--కఫ కాఖండముమొక్క_ 
నివు భాగమును ఐరోపా చేశములవారు 

కొనియున్నా రు. ఈపి దేశ ము తరమున 

హ రాఎడారి మొదలు దశీణమున వి క్రాఫ్ 

ద కోరన్ వజపను, పశ్చిమమున అట్లాంటిక్కు- 

నుహాసముద తీరము మొదలు తూర్పున భూమి 
కొన్ని వందల మైళ్ళదనుక వ్యావీంచి యున్నదిం 

ఈ ప దేశమున స్పానిష్ ఆఫీకా, సెవిగాంబీయా 

దేశము లు శ్తరమునన్కు అప్పర్ గినియా మధ్య 

భాగమునను, లోవర్షినియా దహ్నీణమున దిగువ 

భాగమునను గలను, 

RN 

[0 ౫|| 

oh ES 

an పశ్చిమ ఫికాయొక్క_ యెల్లలలో సౌడా 
షి 

పు కాంగుపర్వతిములు కలవ, సియరి యు, 
వి, సింహగిరి _101 1111) సముద%పుదరి నున్న 

ర్వతిము, కామెరూన్ కొండలు, పెరాండ్ పో 
య 

Pa an 

లం 
2 

es 

యను పేరుగల ద్వీపమున కెదురుగా నున్నవి. 

ఈవ్రాంళేభూమికి ‘Bight of Biafra’ అనిపేరు 

కలదు. సెనిగాల్ నది, గాంబియానద్కి నిగేర్ 

నది కోంగోనది ముఖ్యములు, తక్కిన పెక్కు. 

చిన్న చిన్న నదులు తేమముఖద్యాగరము లడవ్ర 

లచ మూయంబడి తెలియంయబడ క సము దమునం 

జేరుచుండునవి కలవు, నిగేర్ నదియొక్క దిగువ 
భాగ మొక డెల్లామై యున్నది, ఇది చాల పెద్ద 

శు యున్నది. నైలునది పెద్దది యెనను 

కాంగోనదిగుండా యెక్కు_వజలములు'సముద 

మున జేరుచుండు నందురు. చేశ కతు. 

నుష్త దేశము... ఐరోపా దేశస్థుల కనారోగ్య 
కరము-దీనినికొందటు White man’s grave 

అని వాడుచుందురు. ఇంత అనారోగ్యకరమగు 



పశ్చిముగోదావరిజిలా 
ల య 

దీని యేటియిసుకలందు బంగారము దొరకు 

చుండును, దుంపజాతులు, క సవధాన్యములు, 

మొక్కజొన్నలు జొన్నలు, బటానీలు నీలి 

మందు, మిరియములు, వెరుచేయం బడుచుం 
డును. అరంటితోంటలు, Oil nut చెట్లతో (టలు 

కలవు. అడవులం చెనుళపదంతేము దొరకచు 
న్న ది,జనులు సీగ్రోజాతి వారు, ల్తంతే యనారోగ్య 

భూమియైనను కొన్నీ ప చేశములందు క ోొ ంతవుంది 

యెరో పాజాతులనారు వసించుచునే యున్నారు. 

మహన్తుదీయమ కేము ప్రధాసనుతము*. "బౌనిస 

వర్తక ముండెను గాని యిప్పుడు డాంవి వేయం. 

బడినది, 

సీ గేజాతులు వినోదాభిలావలు గలవారు 

సాయంకౌలములం అ పిసారముగ (6 

గాననగుచుండును, కొన్ని జు తుల యిండ్లలో 

మనుష ష్యులపునుక లలంకారముగ నుంచుటయు.( 

గలదు. ౧ స్పానియా పశ్చిమఐ గా ద్రేన్ధ వ్ ము, 

౨ సెసిగాంబియా, 3 చాతురసు కోలన్, ౪ 

అప్బక్టనియ్మా, ౫ యూ 

ప్రదేశ మైదు భాగములుగనున్న ది, పట్టంగూర్చి 

ee Na తావ్రలందు( డెలియనగును, 

పశ్సి మగోదావరిజిల్లా--౪ ంధ దేశము 
తోనిది, చెన్న రాజధానిలో "వేరి యున్నది, 

లోవరినియా అని 
౧ 

ఏలూరు ముఖ్యపట్టణము, bs నిడద 

వోలు, కతాడేపలిచాడెము, 

పురము, నీమవరము, 

లగు నితరప ట్రణములు. కొలేరుసరస స్సు 

లోనిది, కులు సమిపముననున్న ద్యారా 

తిరుమల సుప ససిద్ధవిష్ణుకః తము. పంగిడిగూడెము 

అమిండాకీ స్థలము. సాలకొల్లు నిమ్మి, దబ్బ 

ప ర్తక్ న్ బూని 

-ఈజిలా 
a2; 

ఆకిసిడు 

నారింజతో (టలకు ఉపను. న 

పొంతమున 'అెడ్డిసీమళలదు. ( లెడ్డిసేమ చూ. 
y 
న లయం 

చూళ్దుస తు తక పస s గే, 

1806 పశ్సిమతానాసనముూ- 

పశ్చివుచాళుక్య లిపి-- చణాక్ వంశే 
నృపతుల పాలనములనుండి చాళుక్య శబ్ద మేర్చడి 

నదిగ నెబుంగ వలయును. అశోకచాహి హ్మ్ 
(మౌర్య్ర చేవనాగరలికినుండి యేర్బడ్న గుహః 

లిపినుండి చాళుక్య లివియు, దానినుండి పశ్చిమ 

చాళుక్య లిపియు నేర్చడినవి. చాళుక్యుల శాసన 

ములలిపికాలము క్రీ, నె. ౫న శతాబ్ద సాంతము. 

కల్యా ఇనగరము రాజధథానిగ కుంతల మహో 

రాష్ట్ర దేశ మేలినపిభువులు చాళుక్యులు. ప్8 

యందు. శేనుం డగు బిబ్బల మహారాజుకడ నే 

వ మతేక ర యగు బస వేశ్యరుండు 

మంతిగ న 

పంతము, 

గ 
ఆ నుండువాడు. ఇది రి మ, ఉగ్ర 

తూర్పు చాళ్లుక్ళ లివియండలి యతవేరములు 

నిలునుగను, చౌకముగను నుండగా పశ్చిమ 

చాళుక్య లిపియందలి యకురములు కుడ వెపున 

కొొరగియుండును. ఇది పెట్ల ముఖ్య భద మసి 

ASU బడుచున్నది. వ్ర. వె. ౬౫౦ తరువాతి: 

శాసనలిపులం దీళేదము తప్పక గాస్పించెడిని.. 

సరహల్లుపె శేఫము వాాయుట 'వెంగిలివి 

యందువలనే దీనియందునను గలదు, 

కషమముగ నిదియే తెలుగునందలి రకారపు 

పాొల్లుగ నేర్పడియిను, కదంబ రాజలనా౭టి శాస 

నములీ లివివంటి (ఇంచుక భేదము గల) లిపీ 

యందు బడినవి, ( తెలుంగు కన్నడ. 

క్షమ 
లో 

లిఫ్టులు, దాన్నే ణాత్య లిపులు భరత చె దెశపులిపులు, 

తెలుంగులివి చూడుండు). 

పశ్చిమచిదంబరము-వేరూరు చూ. 

పక్సిముతానాసనమంు- యోగశా ను 
మున. జెప్పంబడిన యాసనములలో నొకటి... 

రెండుకాళ్ళు నిలువున వాంయకొని కరార్చుండి,. 

కాలిబొటన వేళ ను చేతులచేం బట్టుకొని, లలాట 

మును మోకాళ్ళకు తేగులునట్లు వలి (జాలం. 



"పరి 'ఎనుమాళవ 

భరబంధము వేసి భూ నుధ్య స్థానమును చూచు 
చుండుట “పళ్చిమ తాసాసనగోమ సంబడును. దీని 

యభ్యాసమున కడుపు పలచన యగుటయు, 
జఠ రాగ్ని బలపడుటయు, 

స్థుమమ్నగత నుగుటయు సంభవించు ని 
చెప్పబడినది. యోగాభ్యాసులు వీనిని తప్పక 

యభ్యసింతురు, 

పశ్చిముమాళవ-- (అవంతి చేశముచూ. ఎ) 

పశ్చిమవాహినీకావెరీనది-- మైసూరు 
శ్రీరంగ పట్టణమునుండి యొక మైలు 

దూరమున గలదు, కావేరీనదియందలి స్నాన 

తీర్థము. కా వేరీనది పశ్చిమవాహిని wos 

దిశ గా పృవహీంచునది) గాను. మహోపవి 

మును మహాఫలదాయినియు సు. 

విట మెసూరు సైట్ "రెయిల్వేపై పశ్చిమవాహిని 

సేనను గలదు. గొప్ప సోపానములను మైసూరు 

పిభుత్వమువారు నిర్మింప జేసి యున్నారు. 

పశ్చి మోత్రర్రపుపరగణా సరి హద్దు జాతి 
సీమల్రు-భరళ చేశవుపక్సి మో తీరపు సరిహద్దు 

నకు *డురాండు లో ననియెదరు. (దురాండు 

లైను చూడుండుు, ఈడు రాండులెనున కవల 

అఫ్ ఘను దేశమును, ఇవ్వల కొండల ప దేశమును 

గలవు, కొండలగుండానే క బకువ్యాసు నడు 

చుచు ఇండియానుండి ఆస్థనుస్థానమున కేగ్చ 

మార్ల మెయున్నది, అనగా ఎ.బరుప్యాసున 

కిరుదెసలను పర్వత ప దేశములు కలవనిభావము., 

అవియే పశ్చిమో త్తరఫ్ససరిహ 
పరంగుచున్నపి 

మాసిడ్ నియా దేశస్థుండగు _ అల్ధాండవ 
ది గటు యొక్క చరిత్రకారులు వీటికి “గడో 

బెరా”. అని = శు మజీయు, 

'మాకాన్ అనియు వాడుకనామము కలదు. 

రాజ్యవన శ్ర 

దుజాతి వీములుగ 
డు 

తతత ర 

ఇది పర్వృతమయమై పెక్కులోవలుగ నున్నది. 

అందు. పివహించు. మెరకనదులన్లుండి.. పీటికి 

1807 

ప్రాణవాయువు 

పశ్చి మో త్తరపుపరగ ణాసరిహద్దు. . 

వేర్వేజునామము లేర్పడియున్న వి. కుర౦ింనది 
(పవహీంచుకొండలోవకు “కరం వేలి? యనియు, 

గుమాల్ నది పవహించులోవకోగుమాల్ లోవ 

యనియు, టోచినద్శిపవహె ాంచులోవకు *టోచి 

లోవి యనియు, రూబ్ నది ప్రవహించు 

లోవకు “రోబ్ లోవ! యనియు వేరు వాడుక 

యం దున్న వి, ఈలోవలందు సవమ 

లీస్పడు కాలవశమున భేదములపాలె పలు 

తెగలుగ మాజీయున్నను నందజు నాప్పును 

చేశపువా రగు అవిిడి తెగకుం జెందినవారుగ నే 

గానవచ్చు చున్నారు. వారు మాట్లాడు భామలు 

పుస్తుభాహాసంబంధములగు భాషలుగ నే తెలియు 

చుండును, 

ప్ర రెట్ల నా రయ్యు అలగ్జాండడుకాలమున కే 

“రెండు భేదములు గ చీలియుండి రట. అప్పటిఅల 

స్టైాందరుచరిత కారులు ఏరింగూర్చి షటాక్ తేక 

ఖటాకు తెగ యనియు, అవీరె టు తెగ యనియు 

నా"సియుండిరి, ప క్కాలమునకు ఖటాకు ఆ వీడీ 

లని రెండు ముఖ్య భేదములగు తెగలుగను, అందు 

ఆ ఫిడీలందు ఆదమ్ ఖేల్ ఆ ఫిడీ లనియు, సాధార 

ణపులిఫిడీ లనియు భేదము కల్తినది, ఏ రందణు 

సున్నీ తెగవారగు ముసమ్మదీయమలేస్థులు. 

ఈ తెగలు వసించు పర్వతలోవపో దేశము 

లన్ని యుంగలిసి ఆరగ్గ పభుతము వారి“ Tribal 

Country” అని చెప్పబడు చున్నది. 
ఇది పెపావరు పురమునుండి కొంతదూరమున 
ప్రారంభమై, న్ు సరిహద్దగు కురాం 

డులెనువజన వెడలుపుగను, నిలువు అచ్చట 

చ్చట ఏంబదిమైళ్ళు మొడలు నూ బభుమైళ్ళవలి 

కును వ్యాపించియుండి, కొండలోవలమయ మై 

టా. బరంగసచుండును. ఈ వచే 

శపుసీమలందు a గ 

లోంబడువారు కారు ఏలై_నతేశ్రి వారిజాటి నాం 

డగునాయకునింగూడ నలికమింప స 



పక్షి మో త్తరపుపరగణాసరిహద్దు 

యుందురని చెప్పబడినది. సర్భ్య దాఅయుధములు 

ధరించి యుందురు. చేశము ధనవంతము 
కాకుంట వీరి కేబాధయు ఏ 

బాధ్యతలు లేనివానై, విద్యా Ss 

వ్యావీంపక, వారికివారికీ దో చినక్తైల్ల చేయ నా 

హసము గల్లియుందురు. విటీకి కష్ట వీరికి లేను. 

పసు. తప్ప ధర్మనియతియు ఏరిని నిర 

ధింపంజూలదుం ఏరి ప దేశములందు క. 

న్యాయస్థానములు లేను. వీరి చేశముగుండా 

పంియాణ మశ్లేమమనియు నందురు. ఇక్కాల 

మున పెక్కు. తెగలుగ౭ జీలియున్నా రు. 

ఈ పర్వతపి దేశమున కుర్భంలోవగుండా 

కుర్ఫంసది పీవహించు చుండును, ఇందు టూరీ 

"తెగవారు వసించు చున్నారు. కుర్చం. లోన 

కొొంకవణకు ఫలవంతేమైన దనియే చెప్ప 

వచ్చును. టోచిలోవగుండా టోచినది (పవహేీం 

చును. గుమాల్ లోవగుండా గుమాల్ నది 

పివహించును. టోచిలోవయందునను గుమా 

ల్లోవయందునను వసించు ప్రజలకు అవరరస్ 2 

అని పేరు గాన నీప్ర దేశమునకు వజీరిస్థాన 

మని పేరయ్యెను. వజీరులలో సాధారణపు వజీరీ 

తెగవా రనియు, మహద్ వజీరీ తెగవారనియు 

ద్వివిధముగ నున్నారు. రెండవ తేగ వారిని 

సా ధారణముగ మహూద్ లని వాడుట కలదు, 

రోబ్ లోవయం దాపేరుగలనది. పివ 

హీంచుచుండును. అందు కొంచెముగ తర 

లును, విస్తారము వే శ్వేటుప కాను తెగల వారును 
వసించుచున్నారు. ఇంక పష 

వేర్వేజు తెగల పకానుజాతులవారు కు 

గను, బెలూచీ. లభికముగను గలరు. ఇంకను 

ఇకబరుప్యాసున .. కు త్రరదిక్లగా సీను" 

యనియు “మపహమండునసీ ము హ్ 'యనియ్, 

“యూాసూస్తాయిసిమ” యనియు, 

సీమ?" 

ఏ పూచీవేచీలు, 

1808 పశ్చి మో త్తరపు సరిహద్దుపరగణా 

"దేశములు కలవు, కుర్రంలోవకు తూర్పుబెసగా 

“కోహట్)) అనంబడు పురము గలదు, అచటి. 

అ ఫీడీ లందరు సీపా తెగవారు. ఆదమేలు ఆ ఫీడీ 

చేశమున నొక ఆయుధకర్మాగారము. అందు 

 తుపాకలుమొదలగునవి పిక స్తమైనవి చేయః 
బడు చున్నవి, ఆక ర్మాగారమున కాంగ్తపభు- 

త్యసంబంధ మేమియు లేదని తెలియుచున్నది 

కరింలోవ ఆఫిడీ లాంగ్గ ప సిభుత్వముతో 

సంధి యొనర్పుకోొని వారికి మితుై. మెల(గు. 

యందురు. వారి చేశము ఫలవంతమై యుంట,. 

పిక్ట సీమలవారి రక్షణ గావలసి యుండును... 

వారినుండియె గూర్చంబడిన వారిపటాలములు 

కలవు కాని, దానియుద్యో గులనుఇ్షండియా ప్రభు. 

త్వమువారు తమృసైన్యమునుండియె సరఫరా 

చేయు నాచారము కలదు. 

ముర డురాండుసరి హద్దున నచ 

టనచట కొన్ని Ss Sere లుంచంబడి 

యున్నవి, ఖై బరుమార్ల మోామ్రైంబలుసనుల: 

గుండా నడుచునసి పైన వివరింప(బడియె 

(ఖై బరుమార్లము చూడు(డు.). 

మణి యము సీమ బలు సీమలయందు బన్ను, పోపు. 

టులుదు ' సైన్యము లుంచం బడినవి, అచటికి. 

_రలుమాగ్షములు వేయంబడినవి, 

పన్చిమోత్తరవు సరిహద్దు పరగణా-- 
ఇండియా దేశరకుణ నిమి త్రము మైన్య స్థానముల 

సదుపాయమునకుగా నిటీవల శర్షటేచిస కా త్ర 

ప్ర ఎన? గా. న. చూడు(డు.). 

ఉ శ్రరమునను, ఈశాన్య దిక్కు-నను కాళ్ళీర 

"దేశమును, దహీణమున బెలూచిస్థానమును,. 

పశ్చిమమున ల సరిహద్దును హద్దు 

లుగా గలి, Oblong క కరం 

యున్నది, 

3. చకరర్రిైళ్ళ _వెశాల్యము' గలదని. తలంప. 

యనియు నాయాజాతులవారు ౩ వసించు ఆపనిస్తానపు మారములు 
భు థి 



<9 ౨ పసిపిల్లలు మాటలాడ నేర్చుకొనుట 

మూడింటిలో ముఖ్య మార్లమగు ,నీబిరుప్యా 

సిందులోనిది, అది పెపావరు పురమునకుపశ్సిమ 

ముననుుకొబూల్ నదికి (కభానదికి) దఖీణము 
నను గల కనుమమార్షము. కొొలందిపాటి హిందు 

శ్రలు,సంజావీలునుగాక,ఆ పను తెగలగు వజీరీలు, 
యూసు ఫాయీలు, అఫడీలు మొదలగు సెక 

తెగల పఠానుజాతులమహమ్మదీయులు (పజ్బల 

యున్నారు. ఉరుదు, ఫుస్తు మొదలగు భాషలను 

మాట్లాడుచుందురు. దటీణమున వజీరులును, 
డ్ శ్రరమున కోహ్లీ స్థాసీయులును అధికముగ, 

గలరు. 

- పెపావరుపురము (తొల్లింటి గాంధార చేశ 
ములోని పురుషపురము) ముఖ్య పట్టణము. 

ఇది ఉబరు ప్యాసుద్యారమున కొలది దూరము 

ననే యున్నది. గొప్ప ఎసెన్య స్థానము, కోహా 

ట్సురము. ఎడ్వరుడే సాజాదుప్రురము, తబ్రోటా 
బాదుపురము ఇతర తు లున్న పు 

ములు. మ. కవల es 

హద్దున లండీకానా, లండీకోబా లనంబడు న్య 

స్థానములు రక్షణ కె కె ఏర్పణుపంబడినవి, ముఖ్య 

మార్గమగు శెబకుహ్యాను సు గాక ర గత 

ప్ర: కేగుటకు కురంలోవగుండా "నాక "మార్గ 

మును గోమాల్ ల్ వ్యాసుగుండా "వేళొక మార్త 

మును గూడ గలవు, (చూడుడు. 

పసిపిల్లలు మాటలాడ నర్చుకొనుట 
-ఈ విషయమును బరిళీలించినకొలందియు విచితే 

మనివీం చెడ్ని, 

భించుట యన టం. నేర్చుకో” నుటయీ, 

అది సర్వ సామాన్యముగ చేశ చేశములందు 

పనియై యెలరుం గాంచుచున్న చే మైనను, పరి 

వీలించిన పిలయొక్క. నిజసితి బయల్పడేడిని, 
య ® 

సు లలు మాటలాడ నారం 

ఇతరులం జూచి వారీవలె మాటాడ నారం 
షి 

ఛించుట Imitation. అమ్యెడిని, ఛన్నుం 

పెంచుట గూర్చి భదిపజచుట్క పాలిచ్చి 
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మొదలగు పనులకు దక్క_,తనయెదుటను తనకు 
వనంబడునటు మాటాడువారు లేకుండ ప్లను 

'బంచుచుండి న డాని మాటలు వచ్చు నదనున. 

వచ్చు నవన్ని యు నజుపులు, శేకలునె నై యుండును. 

తనకు కావలసిన వస్తువువైపు చూపించు 

మూక (మూంగి భావయే యలవడును. 

మాటలాడుట ఏభాషయం ,దెనను మాట 

లాకు (లేక ధ్వనుల నట్టు పలికించు చున్న 

యను లను జూచి తొనును నకేచేయ(ImMita- 

tion) |బయల్తి ల్నించుటయే, అంతేదనుక పసి 

బాలురకు నే లెందొయము కనివీంచుచుండును: 

గాని చెవులు వినిసించుట సరిగా సడ (బల 

చక్కగా విన్సించువణకు. 

మాటలాడు పయత్న మె యుండదు. కాననే. 

సర్వ నా ధారణము గా మూ6గవారు చెవిటివ్నార 

యుండుట సంభవించుచున్నది. అనంగా ఆదినే 

మూక త్వముగట్ల మాటలువిన్సింపక మాటలాడు: 

పియత్న ము జరుగక ఆ యింది)యమున 

కవసరమగు (Devolopement) 

కలుగక వాక్ళ క్తి ఇొడినదని యబుంగ నగును 

గాన బధిరత్యమే ముం చేర్చడినదని మనసునం 
దుంచుకొన6 దగును. 

తొలుత క ర్లెం దియము బలపడి మూటలు 

ఏన్సించుచు వాటి నొకటితోనొకటి వేజుగధ్యను 

లను బేల్సనగు పసిబాలునకు( గల్లుటతో 

నితరులవలెనే తానును ధ్వనుల నొనర్పుచు 

పలుకులు పలుక. బ్యయత్నింపం ముద లిడును. 

పుట్టుటలో దృష్టీబలముగూడ సరిగా నుండదు. 

క ర్థందియము కడుంగడు లేంతదిగ నుండి పని 

చేయం: జాలకండును, అవి బలమంది సర పడ 

ధ్వనులు విననై నె నే తానందముగత నపరిచయులు 

తనతో వినోదములాడుట యెజీంగినతోడ నేళల్లు 

హృదయవికాసము నవ్వుటకంబారంభించెడిని. 

అదివజు కిట్టియ భ్యాసమే లేని పసిపాపకు 

బడ్) యుండదు. 



వే లలు ఉయ్యెలలోనుంచి. .. 
య 

మేధస్సు కడు లేతయి “పెరుంగవలసిమే యుం 

చును, అది యా:కలీ యగుతేశ్రి బాధకల్లుతేటీ 

చేర్చుట యు, మెళ కువయ దు కోనులువిస్పీ చూచు 

టయ్బు అలసట గల్లుతటి బివురించి బడలిక 

చాపు ఫొనుట ము. se 'కార్యనులను 

నూ తమే చేయింప శ క్రిగల్లి ముండేశిని, నాలు 

శయే గాక సినళ్ర బె “ సాలే ఎత్య్యము 

సరిగానుండదని నబంపంబకుచున్నది, ప పసిపాసకు 

చేవియందు పూర్వానుభనము. లేశపోవుటచే 

"నేపనినిహూర్చి యైనను ఇయెణిగియుండదు గాని 

"బేనికి5 బ్ర్యయత్న్ ౧ప6 జా ఎకుం కును. 

పసిపిల్లలు ఉయ్యెలలొ నుంచి 

ఊపిన నిద్రించుకారణము---పసిపిల్లల 

Mees సరియగు శ్రరీరవ్యాయామ 

మాకుకొనుటమూలమునను, ఏడ్చుటమూలము 

“నను గలుగళ జీరశ రీ సరిగా పనిచేయక తగ్గి 

యుండును. ర్ డన ఆలేంతశ్ర రీరమున నవిశ్రాంతి 

కల్లి నిద" పట్ట పిల్లకు చికాకు చేయును. 

ట్య “పరుండ (ఇట్టి యూ ప్రుటయ న 

పసి సిపిల్లకు చిన్న వ్యాయామమువంటిది. మటణియు 

జీర కోశము కదలి 
భత ౨ 

సజ్యరిలును.ల తోనిఅవి U8 Restlessness) 

తగ్గును మనసున; ప. కల్లీన యలసట 

నిద వలన విశా?ంతికి వురికొల్పును, పిల్ల నిదు 

వంచును. 

పంల హల్ (Pacific Oceany— 

తనయందల్లకల్తోల లములువేక శాంతముగనుందు 

సదిగాన Pacify శ బ్బమునుండ్ ( శాంతమహో 

నముద మని శే పీకందినది. ఉ త్రరమున ఆసియా, 

అమెరికా ఖండములును, వాటినడువు నున్న 

ముప్పదియాజుమైళ్ళ = 'వెడలుపుగల.. బేరింగు 
జలసంధియు, _ తూర్పున నమెరికా ఖండమును, 

“పశ్చిమమున నాసియాఖండము,. ఆస్ట్రేలియా. 

దీపమును, వాటికి నడుమను... దిగువనునుండు 
#: 

జీనవ్ల కి. 

1810 పసిబిడ 

సముద ) భాగములును బల్లలు, దవే.ణపు హద్దు 

విసలుగ నిర్ణయింసంబడ ప్ లుగా కున్న ది. 

కొందరు భూమద్య రేఖను డి దవీణమునకు. 

నలువదిడి, గీలవజకు ననియు, ను జీఫొందరు దటీణ 

భు)వసముద ముదనుక ననియు నభిపాాయ 

జశ్రేదములం గల్లి యున్నా రు. అనగా దఠ్నీణ 

సముద్రము (Southern Ocean) దీనిలోని చే 

యనిభావము. ఎటు లైనను ఏంబదియు. లేక 

అజువదియు మిలీయనుల చతుకపు మైళ్ళ వైశా 

ల్యము చెప్పవలసియుం కును, 

పసిబాలుండేడ్చుట -ఉపయోగము- 
పసిబాలుర శేక్ను స్భభావ మని తెలంపరాదు. 

అది కొంతవలు క త్యావళ్యక మే. ఏడ్చుటవలన నే 

పిల కేదో కావలయునని మనమెజుంగ (గల్దుదు 

ము, ఏడ్పు పసివిల్బకు వ్యాయానుమై ఎదుగు నట్టు 

(Develogonenl పనే యను ఏక్చునప్పుదేవాని 

తోవికితిత్తులు( 1085),గుం2(01651) తెజచు 

కొనుచు మూసికొనుచు పనిచేయును, శరీర 

మంతటను ర కోమును ప్రవహింప బేసి: శుద్ధి 

గల్గించును. ఏడ్చే ఆకలి, అసమ్మతి, చూడ 
వాంఛ, తన్నెత్తుషొనినవారి మార్పు ఒకరు 
తన్ను చేరతీసుకొనుకోర్కి_ మొద లగునవి తెలుపు 

భావ, ఇది పిల్పనవ్వగల్గుదనుశను విద పవ్యాయా 

మాదిఉపయోగము లున్నను, వడ్చు, బాధను, 
అనిష్టతను 'డెల్పును, 

పసిబిడ్డ--వుట్టంగనె పసిబిడ్డ యుడుపౌొౌనుల 

బరు వుండునని యాంగ్లవై ద్య ధర్మము "లజింగిన 

పండితులు వ్యాసియున్నారు. కః యిటీవల 

పరిశీలనలవలన యౌావనులు బలాథ్యులు నగు 

త లీదండుంలకడుపున6 బుటినబిడలు ఫుటంగనే 

య పండెందు పౌనులి wy 

నుండుట కలదని తేలినది, బెడ్డయొక్క-బరు. 

క వారోగ్యస్థితిని సూచిం చెకిని, మజీయు. జన్నింపం 

గనే, గ — తూ(గినబిడ్లలు సెతము 



వసుభు చెటు 
వ్రు వక 

జీవించుట కభ్యంతరము లే దని యాంగ్న వె 

'అనుచున్నారు, 

బడ్డ పుట్టంగ నే క లబరువు పిదప నాలెదుకోజు 

న్తత్రుగా తగ్గిపోవ్రననియుపిద ప పదిదినములనాంటికి 

_ఇన్నకాలమునాంటి బరువు తిరిగి కల్లు ననియు 

నము శ్రీలు చెప్పుదురు. ఒకటవ 

చెబు ఏడున్న రపౌనులును, రెండవచెల తమ్మి 

దిన్న రపౌనులును, మూండవనెల పదునొకండు 
పౌనులున్కు _ నాల్లవనెల పండోంకున్న రపొను 

లును, ఐదవ నెలకడను పదునాల్లు పౌనులును, 

అజవనెలకడను పదు నేనుపొనులును, ఏడవనెల 

పదునాణుపౌనులును, ఎన్మిదవ నెల పదునేడు 

పౌనులును, తొమ్మిదవ నెల పదు నెన్నిది వన 

లును, పదియవ సెల పం నొమ్మిదిపొనులును, పదు 

నొకండవ నెల యిరువదిపొనులును, సంవచ్చెరపు 

బిడ్డ ఇరువదియొక్క_పొనులును చక్కగా పెరు 

A 

గుట_ సంభవించుతజీ బీడ్డలబకరు విటులుంకుట 

సర్భసాధారణమని చెప్పయిడీనది. 

పసుపుచెట్టు--లా- ౮౫౦02 longa 

అంగ్ల, Turmeric Saffron. హింది హలీ. 

సం, వీకేకః, పీతకదు ౨8, పీత బాలుకా, హరి దకః, 

హారి దాఅనునవి. పసుపు సామాన్యమునకును 

వీతకం,వీతనంఅనుపద ములు కాళ్ళీర దేశ వుపసువు 
నకును, నిశా, వీతకా, హరిదు్క హరి ద్యాప త్ర 

కంటకా అనుపదములు కసూరి పసుపునకు లేక 

మానిపసుపునకును చేర్దు. 

పసుప్రనందు ముఖ్య భేదములు వలముగ 

దుంపలంబోలి యుండునది దుంపపసు పనియు, 

సన్నముగ కొమ్ములంబోలీ యుండునది కొమ్ము 

పసు పనియు, వెదురుగుంపులంబోలిన కణు 

ఫులుగల పసుపు మండపసు పనియు (ఇది 

వెద్యోపయోగ మైనది, గుంటూరుమండలము 

లోని జాగర్హ మూడి ప్రాంతముల సెరుచేయం 

బడుచున్నది), కస్తూరిపసుపు లేక మౌానిపసు 

1811 అర అడు టర “సు క 
పగుపు + ఠి 

పనియు (ఇది కంచుక తెల్బనిధాతువు గల్లి 

కొంచముపరిమశముగల్లి యుం జెడిస్సి, అడవిససు 

పనియు నైయున్నవి, అడవిపసు మధమపు, 

జాతిగను, శాళ్టీర చేశపుపసు పత్యు త్తమజాతి 

గను వైద్యు లెన్న దురు. దుంపపసుపఫునందు 

ధాతువు మెందు. ఇది పసివిలల వెద్యము నకు. ఎ) ey DS 

వాడుదురు. 

పసుపు పెక్కు_పనుు కుపయోగిం చెడని. 

“థన పదా. ములరిను పసువుగుండ గల్పుదురుం 

హిందూ గృహముల కుభకార్యములలో పసుపు. 

ప్రధా నపదార్థమె యగును. జెషధములందును 

వాకుచుండుట గ లదు* చాయ కె పసుపు వాడుట 

మెండుగ గలవు. ఇంకను నుపయోగము 

లెన్ని యో గలవు, 

పసుపుపూవులరసము పకిపూయుచుండిన 

నోఖి మానునందురు. పసుపుకొమ్మునందు వేండి 

చేసి అర్చుచు రక్తమును శు భపజచి, జీర్ణశక్తిని 

రేయవుశ క్తి కలదు సయ, ఉబ్బుజాడ్యము, ఒగర్పు, 

గలదగ్గు, కామిల, (క్రిమి, కుష్షరోగము, దగ్గులు 

నురదలు, పాండుకోగము, మెహవిణముల్సు 

వివదోవము, శెహము మున్న గువాని నడంచు 

నని చెప్పంబశకినది. 

పసుపు సీళ్ళవి రేచనములం గట్టును. మూత్ర 

రోగనిరోధముల నావి చకంగా వెడలంచే 

యును. పండ్రనొస్సుల నివారించును, [వణముల' 

మురికి బావి శుభపజచి మాన్నట్టంజెయును.. 

చర్మరోగముల నివారించి మాన్సును. కండ్ల 
కలక వాంనంపకుండ నొంవి మాస్సి కండ్లను. 

తేరయజేయును. తేలుకుట్టిన చోట నలదుచుండిన. 

విషబాధ లేకుండ. జేయును, గర్భిణి కీలను. 

సుఖ పసూతలనుగం జేయును. 

పసుఫుపాగ అప స్మారమునుండి తెలివిదెప్బిం 

చును. పసువుగుండ సున్నము కల్సి నూరిన 

పాఠాణియిడిన  గోరుచుట్ట మడమళూల 



సుపు వ్యవ సాయము 

కబుపునమూద , పంగలిజెస్ట మానును. ' (బతికి 

యుండిన (బ్రహ్మా చెముడు చెట్టునందు - వొప్పించి 

యేడురోజులు ఊరని చ్చినపసువుకొమ్ము నూరి 

పైన రాయుటనలన శేతకుష్టము, తెల్పపొడలు, 

మచ్చలు నివారణ మగును, పసుపునకు నిమ్మ 

పండరసము, నారింజపండ్ల రసము, 
య 

సుడురసము పరి కళను (పరుగుక్కు, 

పసువు వ్యవసాయము = డాక్టరు 
వాట్ పండితుడు పసుప్రునకు జన్న దేశము 

చీనా యని యభిపా్రయప డే నంట గాని భరత 

సైతేము 

తొ పసుపును వాడినట్లు చెప్పంబడుట నిది 

భరత దేశము గూడ జన్మస్థానముగం గల్లీయుం 

డినదని తోంచెడిని. ఈసంటక నలు 

మన్నపిచేశములంచలి యడవులలోని బలమగు 

డపి దేశములు నర్గ ప్రదేశములు, ఈపంట 

అల్లమువలె నే న్డను సెకుచేయ బడ దగినది. 

పరపర పనస 

దేశమున నకాదిగ బుషులనా(డు 

బ్రా 

క ర సీడంగుదిర్చి, నల్హభూములంఎదు 

రుచే మువామ నీరుతోకుచుండుటయె.. గాక, 

చ. కసంవత్చరము పసుపు నాటినవో మబుచటి 

సువత్సీనము మాని వేలే చులకని మెట్లపంట 

వెచుచుందుకు. (అల్లము న్యవసాయము 

చూడు. నీడకల దెం పసుపు అల్లము. కల్సి 

నల్ఫభూములందు సీటిపాటుదల వనరు చూచు 

వాసనా సనో, ససుపు "వేగము రిల 

అల్లమునకు చల్లనివా తావరణమిచ్చి, చక్కగా 

వస“ సెడిని, రెండింటికిని పాటొకటియేగా న 

సరిపోవును, అడుగడుగునా కము న సీపసుపు 

చెట్లను నాటుదురు, సువుపండిన-పెని తన్వి 

విత్తనమునవ పచ్చిపసుపు నుంచుకొని తక్కిన 

డాని నుడికించి యెండించి నిల్వచేసకొందురు. 

వము పసరు అతల చుసి సుపు మ ముగా న 

1612 

(పంచబనుండను రాతమసస సంబంధము) 

ర్వద్య, చూడుండుు, 

పాంచర్యాతీ (మత) ము 

పస్యస్య ద్ర జ్వలదగ్నిం నవునః 

సాదయో రథః ఇతిన్యాయను-కొండ 
మోంద( సై తముదూరముగ ప్రజ్వలించునన్నీని 

గాంచుదును . గాని, నీకాళ్ళ కింద నే (పజ్వలించు 

చున్న యగ్నిని జూడ(జాలకున్నా వని భావమూ 

అన్యులలోపములు చులకనగా గ్రహింప 

వీలగునుగాని తనలోపము లెజుంగుట దుస్సాధ్య 

మని భావము. 

పస్యాం Jogos ఆలో 

చించి తుదకు ఒక్కొక్కటే జాబివిడిచి సీరు 

గార్చి వేసినవ్య వప కోరమునకు “పస్యాంవు స్యాం 

చేశారుఅనులోకో క్ర వ్య వహరంప(బడుచున్న ది. 

(ఆంధ లోకోకి +) 

సహారీజాతివారు-- బీళోర చేశమున 
సఎకౌల్సరగణా _ కొండలయందు వసించు 

నొక కొండ జాఖివాగు, 

పహారీగో తం ము -(భరధ్యాజ ఉసగణ 
ము చూడుడు.) 

పఠినికొండలు--- నిజముగ నుదకశమం 
డలమున్న నీలగిరికొండలు పళీనికొండ లే. పళని 

కొండలు సుబహ్మాణ్యస్వామి చేవస్టానముచే 

(పసిద్గిం గాంచినవీ, 

భి సుప 

సరః ఆభ కికి పళనియందలీ సులిహ్మణ్య 

(పథానన్థానము, ఈ దేవస్థాన 

దశ్నీణచదేశమున సుబహ్మణ్యభక్తి 

మొక పొటికొండ పై నున్నది. అసంఖ్యాపలుగ 

జను లరుదెంచి యాత సల్పుచుందురు. లా 
చూడుడు, +) 

పాంచజన్యము శ్రీ శ్రీ క కృష్ణునిశ క 

(ధను 
- పాంచరాత్ర సతమ పత్యేకప 
తెగిన మ కతావలంబకులుగల నుతీము.. కొకు 



: ఫొంచనాతి (మత) ము 

న్నను అ మనునది యొక మతముగ 

నెన్నం దగినది. ఇది వైష్ణవ మతభేదములలో 
నొకటి, దీనికి (ప్రమాణ! a వాంచరా. తౌ 

గనుము. 

ఈవతమును కొన్ని సిద్దాంత 'భేదములతో 

కొందటు చెఫ్తవులు పాటించుచున్నా రు. ముఖ్య 

ముగ చేవాలయాది, పతివలు, అరా నాదికములు Eg 1 
సం పోక్షణములుు ఏట్టథర్షము లీపాంచరా తాం 

య 

గవుములందుం గలవు, ము కీ యెక్య్ణము క్రీ 

ఈ మతము వాసు దేవపణేతము. వాసు 

నుల పర మేశరుండు. ఈ మతశ్శాస్త్రమున 

త్ర తము లీజువది యెదు కలవు. ౫ భూతత త్తే 

ములు, ౫ తన్నాతత _త్త్వములు, % age 

తత్త్వములు ౫ క కర్చేం దియ త త్ర(ముల్ఫు 3 

అంతేకకరణత త్తములు, త్త గుణకే_త్హ(ము, ౧ 

వాసు దేవత త్రము ఇ టిబువదియెదు త తము 
ఎ య యా ఎలి 

లీమతమున (సాంఖ్యమత పద్ధతినే) చెప్పండి 
నవి, ఇజువదియెదవ త _త్హ్వమగు వాసు చేవ 

తత్త్వమే యాశ్యరస్తానము, వాసు బేవ్చండే పర 

మాత్ను(డు. పిష్టు పారమ్యము, 

-ఈ దే (౮ ఎరు వాసు స్ త్ర _్లే(మునుండి ౧ కృష్ణవ్యూ 

హాము, _౨ SD 5 మళ రధ్యజ 

వ్యూహము, ర రోహిణేయ వ్యూహము నను 

నాట్లు వ్యూ హములు కట్రనవి, ఇవి జగదుత్న లి 

హేతువులు, పఏీటనుండియె చరాచ రాలేక ముగు 
లు 

జగత ని యంతయు. గతెనుు జగదంసు ౧లిట ౧ ఎ 
సముదాయ నుగు జడాజడాత్చక సర్వమును 

వాసు 'జేనునిపరి శామము, Rs రూపము 

నని చెప్పబడినది, అనంగా వాసు లం స్వపదా 

రమునుండియె శలుటం చేసి పర మెళ్యర పదారమే 
ఫి జ థి 

1518 పాండ వగోత ము" 

(పర మేశ్యరస్వరూప మే) జగ త్తని యో మత 

సి దాంతము, 
tp | 

పాణికర్న కళంకసహిత మగుట శరీరము, 

సం నారములు కలుగుచున్న వనియు, సంసారము 

వేదన లనియు,దీనినుండీ విము కికిపాంచరాశ్రాగ 

మో కదితథు 

వాసు బేవార్చనలం జరుపుచుండిన కర్షకలంక 

నంద్కి ఆగమో క్ష విధానమున 

ములు సకించి వాసు చేవస్యరూపమునం బెక్య 
తా. 

మగుట గ లెడీని. 

ఇదియ యో మతమునందు వివరింప. 

డీ .2 : గ్రా బడిన మ స తక 

మగు వేదమునందు ధర్మార్థ కామ మోతము 

లనంబడు చతుర్విధ సరా ర గానరా 

వనియు, పొంచరాతమను ఏరియాగమమునందు 

నాల్లును గలవనియు స. 

ఇంక్ సీయాగమములందు వివరింపంబడిన 

తెటయగున ఏష దెవాలయములందు wre 

బగు విక్తుచేవునివి ని గహము లిజువదినాల్లు తె తెలు 
sh 

వ I పిగ్ 

మము సక్ 
nh 

కలదు, అది రచించిన మహాకవి భాసుడు. 

హములు చూడు డు.) 

ప్రా చరా మ whens క 

సాంచాల గ గ్ త్రము -- 

చూడకు నుండు) 

పొంచాలదెశపు ఐదునదులు--౧విత 
సానది (జీలమ), 9 శ్తధ్భ (సశైజి), ౩ రవి 
1 
(నావ్సి, శ విపాశ (బియాస్), ౫ చీనాబ్ 

(వవావతి లేక ఇ రావతి), 

పాంచాలీ[రీతి-- (లవణ చూడుడు 

పాంచ్లరాదేశము (పంచగారీ టెశము 
చూడు దుం) 
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పాండరీ పురము 

పాండరీవురము (పంధార్బూర్)-- 

ఈ సుపిసిర్ధ విష్ణుతై తము బొంబై రాజధాని 

యందలి పోలాప్రూరుమండ లములోనిది. దేవుని 

“విటోబా” యనియు, “విఠల్”: 

ననుచున్నారు. బేశభాషయందు. పాండురంగ 

పురము లేక పాండరీపురము పంధార్న్బూ రనం 

బడుచున ది. . 

తొలింట నియూర పిత్ఫేభ 

పండలికుండను విఫపుం డుండెనంట. అతండు తలి 

దండుల సేవ నిరతము చేయుచుండిన యోగ్యుం 

డని వెర్యడసియుండె నంట, శ్రీకృష్ణుం టౌ 

తీ వినో దార్థము రుక్మీణ దేవత సయ్యాట 

లాడుచు నామె యిట దప్పించుకొని రా 

సామెను వెంటాడించి వీయూరున శే తెంచియు 

పితృభ శ్రీవ సక లమహిమాన్వితుండగు పాండ 

ఓకునిం జూడ నే7నంట, అ త్రటే నాపాండలి 

కుడు తెండికిం గాళ్ళు గడుగుచుండి శ్రీకృష్ణున 

కొకయిటుకి జూపి దయచేయు(డని పల్కి, 

అనియు 

"బెళండిన 

వతు సెవ జరుప్రుచుండె నంట, కాని దానిని 

స. నట. శ్ర్రీళ్ళష్ణుండు వితృభ కిక 

మెచ్చి నీ కేమిగావలయు నని యడి” నంట. 

ఒముహో 

సామ, సీ వచటనే దయవేసియుండవలె నని 

నాకు వాంఛ శకలదనె నంట, పర మెళ్యరుండగు 

వీక్నషుడు వలె యని యట నకె యుండి 
లల య స క్ల 
యున్నాండని చెప్పుదురు, శ్రీకృష్ణుని we 

మున కలదని యిటు బలమగ పతికి కలదు, 
00 

పాండరీక్రరము. భీమరథి లేక భవురథ్యానదీ 

తీరస్థము. (నవుండరీత్నె త్రము చూడుడు.) 

పాంఢడవగో తము (అగ స్య ఉపగ 
రాము చూడుడు.) 

పాండలీకుండు తనచేతిపనిని పిడక 

పాండవుల సంతతి వంశావళి -__ 
(అభిమన్యుని సంతతి నృవుల వంశావళి 

1816 పొండనృల సంతతి వంశావళి 

పాండవులకమాళ్ళందరు భారతయుదమున 

మడిసిరి, అభిమన్యుని కమారుండగు పరీషీత్తు 
వంశాంకురమై మిగిలి రాజ్యమునకు వచ్చెను. 

అభిమన్యుని భార్య భర్త పోవ్రవఅకుగర్భిణియై 

యుండెన:ట. యుదశాలమున  నొశబాణ 

మామెగర్భమును వీవీ ంచుటం చేసి గర్భము 

విచ్చి త్తేగు నని యందరు తేలంచినను, అట్టు 

జరుగక నిలిచి బాలుండు జనించుటం జేసి 

యాబాలునకు 'పరీమీ త్తని పేరిడిరంట. పాండ 

వులు స్యర్థారోహణ మొనర్చ పరీషీత్తు మహా 
గాజె రాజ్యాధిపత్యేమునకు వచ్చెనంట, ఆయన 

సర్పముచెం గఅవంబడి మృతినంద, నాతేని 

సుతుండు జనమేజయుడు రాజ్యాధిపతియై 

పగయీని సర్బ్పయాగ మొనర్సె నయ వారి 

సంతేతివారి నీకిింద వివరించుచున్నా ము. 

౧ అభిమన్యుడు ౨ పరీవీత్తు ౩ జనమే. 

సహసా 

నికుయ్క ౬ అశ్వ మెధజుండు, ౭ ఆనీమళ్ళష్షుండు, 

జయుడు, ర నగ తానీకుడ్యు స్కో 

గానము ₹5 నేమిచకుండు. మటణీయు నీతనికి 

విచకుండనియు నాడుకనావము ముండెను. ఈతని. 

కాలమున నే హా స్టినావురము గంగలోంగలిసి. 

యంతమెపోవ, కౌశాంబీనగరమునకు రాజధాని 
మార్చం బడియెను, (కౌశాంబి నగర మిప్పుడు 

కేోశాం? అనంబజంగుచు అలహాబాదుకడ 

నున్నది.) 

విచప కా ఆ కుడు, ౧౦ చి తరథు(శ్చు ౧౧ 

ఫు చిరభుఃడ్కు ౧-౨ వృష్టీమంతుండు, ౧౩ సూ 

నుండు ౧౪ సునీతుండు, ౧౫ నృచముండు, 

౧౬ సుఖీవలుండు, ౧౭ పరిష్టవుండు, ౧౮ సున 

యుండు ౧౯ మేధావి ౩౦ నృపంజయు (డు, 

9౧ ధూర్వుడు, ౨-౨ తీమి, ౨౩ బృహద్య 

ధుండు, ౨౪ సుదాసుండు, ౨౫% రెండవథతా' 

నీకుడు, 2౬ దుర్దమనుండు, ౨౭మహీనరుండు,. 
౨౮ దండపాణి ౯ రెండవ నిమి, ౩౦ 'శ్లేము 

కుడు రాజ్యముచేసిరి, 



'పొండనులసంతతి మేత్రియులు 

ఈతనికొలమునక కలియుగమున వేయి 
సంవళ్సేరములాయె నని చెప్పబడినది. 

సాండవులసంతతి క్షతి)యులు 
వీరింగూర్సిన గ ంథములు మాకు లభింప లేదు. 

తుననాయాకులముల వారియం దను శుతముగను 

' పరంపరగను పచారమునందున్న కథన మెట్టు 

న్నది. ఫీర్ప మేత్రోయుల వ చెప్పుకొను 

చున్నారు. కాని, ఏరి కిని ఆంధ) దేశమున మ్ త్రీ 

యుల మనుకొను సూర్య చంద నంశ్ర మ త్రియు 

లకును సంబంధములు గానరాపన్నవి, ఈ 

కథనము మేరకు ఏకు చంద )వంశతు తియులు, 
) 

లేక రాజులుగం దోంచెడిని, పాండవ అరణ; 

ఇాస మూ. లక re మయొనర్చు 

తీ నెదుగురు నైనుగురు కన్యలను పర్వ తా 

రణ్యసమలందు పరిణయమాడింటం వారా భార్య 

లతో నాప్రాంతముననే సివసించుచు సంకౌ 

నము గనిరటం, అం దెవ్వరిసంతితివా "రెవ్వరో 

మాక సరియగు సితి తెలియలేదు. పాఠ శాల 

లందు న నేశింపంబడ్న యొక గంథమునందు వివ 

కష es కోయజాతి వారు 

పాండవదితీ యుండగు భీము సేనునిసంతతివా రని 

తెలియుచున్నది. (కోయజాతివారు చూడు(డు.) 

వేణుచకోవ ర్తి సుతుండును, పృథుచ క్రవ ర్రి సోడ 

రుండునగు నిపాదుని సంతతి వారు నిషాదు లనం 

బడి రట. వారితో నీపాండవు _లెదుగు5కు 

సంబంధములు నడిచి సంతానము గలుగ, 

ఇదుగురి సంతాన మైదు వేటు తెగలుగ నామె 

షః ౧వారుకొండదొరలు లేక కొండ రాజులు, 

౨ కోయదొరలు, ౩ మన్నెదొ్ రలు, ఈర మూక 

దొరలు, ౫ గయితదోరలు లేక గదబదొరలు, 

ఏరింగూర్చి సంగంవలస సంస్థానమున (ప్రభువు 

లగు శ్రీ రాజా మృ క్యుంజయనిశ్శంకు బహద్దరు 

వా శేదోగంథమ రచించిరని కర్హాక నిగా ఎస 

చుందుము గాని యది మాకు లువమి! వగ 

చుటకన్న6 జేయునది లేదు. 
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రాం 

వాండురాజు -- అత చంద పూరు 
కురు సంతెత్మతి్రయుండు. ప విచితంవ: 

ర్యుండు. తల్లి అం బెలీక, ఈతండు వ్యాసుని 

వలన నంబాలికయందు విచిత శ పిర్యుని పుతు9ం 

డుగ జనించినవాండు. సోదరుడు ధృతరా 

మండ, ఇతసికి కుంతి, మాది” యని యిర్వురు. 

భార్యలు, భార్యలం: 

గూడి భోగింప వీలు కలుగలే ష దంట, కాన కుంత్రీ 

చేవియందు యమునివలన యుధిప్పిరున్తి వాయు 

వువలన భీమసేనుని, ఇందు,నివలన నర్జునుని, 

sree నకులసహా చేవులను సుతు. 

లుగ బడసెనని వతండు మరు 

ద్ద ణాంశ శ సంభూతు. డని చెప్పంబడినది, ఈతని: 

సుతు లైమగురు పంచపాండవు లనంబడుదురు. 

ఈత6ండు వ టై 

౧ ది 

శంతను ననంతరము హా స్పినాఫుర రాజ్యము: 

చేలు ఏచిత్రఏర్య చితాంగదులు స్వల్ప 

కాలమున నే మృత అగుటను, వారి చారి. 

శె తములందు (నంగా, అంబ, అంబొలీకల: 

యందు సత్యవతీ పార్థనమున సాత్యవ తేయు 
నన్ముగహమున _ పసాదింపం బడిన. ధృత 
మ జాత్యంథుం డగుటను, రాజ్యము: 

నేల ననర్హు( డగుటను, రాజ్య పాలనా దమం: 

డగు నొక్కనిం ఓ సాదరిపు మని మరల సత్యే 

వతీ చేవి సాత్యప లెయుం బావే, నాతని: 

ఆ మవొంరదడుశాటు, 
జర 

స కాంతా జన్నించినవాం ఉ 

ఈవాండురా జుం గూర్చియు, నాతని రాజ్య పరి 

వాలనార్థ తం గూర్చియు నప్పటి పెద్ద ల్ొకిం 

చుక శంకించుటనే విదురు జననమునకుం గతం. 

బయ్యెను, ఆవిదురుండునుళూ ద యోనిజుండగుట 

నాతె డ్సెర్దుం డని నిశ్చయించి, భృలేరాన్ట. 

పాండుభూపతు లీర్వురలో పాందు(డే రాజ్యాధి. 

కారనిర్వహణమునకు దముండని అప్పటి పౌరు. 

లలో పెద్దలున, సళ్యవలీసాత్యవ కేయ "చేవ వ్రత 

నామక ల తారలు గలసి పాండురాజే 



'పాండురా-దంతపుబరిణ కథ 

యఖండ కరు సామా)జ్య మేలంగల మేటియని 

యాతని కే పటము. గటిక, అతడును తనయన్న 
రు లు 

యగు గల సరధ గెరవము పెంపున 

తాను స్తార్వభౌముం డయ్యు, తనయన్న నే 

సింహాసనమునం గూర్చుండం జేసి తాను శతు) 

"'రాజులె దాడీ వెడలి, 

ములం గొనుచు, నలుదిక్కుల నున్న పర రాజుల 

నార్. నప కప్ప 

నెల్ల జయించి, వారిని నిజశాసనవశీకృతులం 
ర 

గావించి,వారివలన నేనుంగులును,గుజ్జములును, 

విలాసినులును, అమూల్యరత్నిములును గానుక 

లుగాం గొని తెచ్చి తనయన్న కిచ్చ, తన దిగ్విజ 

యంబున కిది ఫలంబన్న ట్టు తనయన్న చే న్ా 

శ్వ మేధము లొనర్బంజేసి మహా పఖ్యాతే (ప్రభుం 

u (పతిభ గాంచెను, 

అనంతరమే యాతండు వేంట ఎవొవుటయు, 

శాపంబు నందుటయు సంభపించెను, 

సాండురా-- దంతపుబరిణె కథ - 
ది కి, సవులు కాకపూర౦ము గీికుచేశమున ప్రద Se ప్రూర(ము ల స్ట 

జరిగిన కథనముగాం జెప్పంబడినది, నేంటికి 

నాబేళమున సుపిసిద్దముగా నాడుచున్న కథ 
20 

నము, ఆ దేశపుహద్దులందు ఓలీంపస్ (Oye 

pus) పర్వతములు దేవకేలసివాసమై దేవగిరి 

యని నాడంబకుచుండినవి, అట వసించు చేవతా 

సమూహమునకు గ్యాసుపితేరు (Jupeter) 

ఆయ నసుతు(డు వల్య_-ను£దడు, 

(V1l68గ)శిల్పమునను చెత్త కలలందు నేర్పరి, 

అక్కౌాలమున మనుష్యులు చుర్మార్గవర్పనులై 

రుల యుండుకతేన వారికి కరఠినలీతు. 

విధింపంబడసుండి చేవతానాయకుండగు గ్యాసు 

వితరుం డవకాశమునకు _ నిరీకీంచుచుండెను. 
అ తరుణ మదనుగ నెణీంగి 

అధిపతి, 

సె సుపీతీరుండు 

తనసుతునిం బిలిచి సౌందర్యముల రాశి యగు. 

నొక వని తామణిం చేయ నాజ యొసంగ వల్క_ను6€ 

డబ చేసి లెచ్చెను, దేవకాధిపతి దానింజూడ 

1818 పాండురా-దంతప్రబరిణె కథ 

ఓలింపస్ పర్వతశిఖరములలో నొక కావున 

సమ స్థదేనతాసమేకు(డై యుండి దానిం గాంచి 

మెచ్చుకొనియెను, మినర్యా దేవి యాపనితన 

మున క చ్చెరునందుచు ముద్దిడే జీవము గప్తంచి 

దానికి “పాండురా? యని ముద్దువే గార్హ 

పింప చ్యాసువితరుయ పాండురాసుందరితో 

సీన్చ చేవగిరినుండి కింది కరిగి అతీనానగ౭మున 

భూపతికి పట్టవు రాణినై యుందువని మంగళా 

శాసన మిచ్చి గారవించెను. మజీయు మెర్టురీ 

(Mercurey) ( చేవతలలో నొళండు తోడ 

నరుగ నియమింప్క బేవత 

భరణములు పాండురాసుందరి కొసంగిి గార 

వించి పర్వతాగ్శమునుండి. దిగి అతీనా 

నగరమున కరుగుచు దారిలోనొక యేటిజలపనా 

హమును దాంటవలసి యచట నిలచిరి ఆమె 

ఓలింపసుపర్యతా గోము పీకుతటీ నే గత్యాస్థువిః 

లెల్లరు దివ్యా 

రుం డామెచవిలో నెద్దియో చెప్పి, యూమెచేత 

నొకదంతపుశరండ మిడి, భద )మని నుడి వెను, 

వాాడురాసుంద రాంగియు నద్దానిని జ్యాగతీగం 

గైకొని నకుచుచుండెంగాని పమాదమున నది 

జాత నటం బడిపో మెము.  ఆతుయు. వగపున 

నజచి ఖన్న తనందియుండ, మెర్కురీ వలదని 

వారించినను ఆలశాంగి మిన్న కుండినందున 

తెచ్చి 

యందింప. గెకొనుతేట్ గల్లిన (పతిధ్యనులుగ 

వ. 
లును దానినె టికుగ పరలు అని ధగనిం చెను. 

నాతండు నీట దిగి యాదంతపుబరిశణౌ 

నాకానవాణి దురదృష్ట పరంసం లన 

వార చ్చెరువంది ఏమియిది, దోవము శాంతించు. 

గాక యన ప్రతిధ్వని శాంతీ యని ధనించెను 

నా ఏర్వురు ఎడుచుచు నగరమునకు జేరి రాజ 

పాంసాదమున భూపతిని దర్శింప నాతం 

డాజవ్యనిసౌందర్య్భ మునకు పభమమంది వలచి 

యామెను బరిఇణయమ య్యెను. అంత మజునాథ 

డాదంపతు లామె తెచ్చి నకరండపు చక్కందన 



వొండువు, 

మును మెచ్చుకొనుతటి నామె యాశరండపు 

మూంత లెజచెను, తోడనే దానినుండి జ్వర 

ములు, వ్యాధులు బయ ల్వెడలి 

దేశ మంతటను వ్యాపించి | పజల బీడింప 

మొద లీడ,వారును న కలహము 

లొనర్చుచ్చు నొకరి నొకరు బాధించుకొన 
'మొదలిడ్కి దుఃఖములు నాపదలు ననుభవింప 

దొడంగిరి. ఆరాజదంపతులు వగచుచు, చేయు 

నది లేక విలవీంచుచు, బేవుండగు గ్యాసువితరుం 

గూర్చి దీనొలాపము లభొనర్స్కనాకరుణామయు 

డెట్ట కలకు కరుణించి తలంప నాభి శెనుండియె 

యొకబంగారుపత్నీ బయ ల్వెడలి రాజదంపతుల 

నోదార్చి పొజలమ నంబులకు శాంతి గల్లించి, 

"దేశమున నీతిబాధల మాన్ని, సుభికు మొన 

గూశ్చెను, ఆపవీ వేకు “కరుణ” యని వెప్పం 

బడినది. 

వీడలు, 

వొండువు- 6X. Anaemia. చేహ 

మున ర కము క్షీణించియు, ఇంచుక చెజియు, 

గ. త ర కము లేక నేతి ,ములందు, 

గోశయందు, నె జువు ధాతువు కళ శరీరము 

వెల్ల చాటే ముఖము, కనుజెస్పలు, పాదములు, 

గుహ్య స్థలముల నించుకవాపు కల్లించుకోగము. 

ఇది వాతసంబంధము. వెంటనె జాన తబడ 

యావధపథ్యములచే నిరోధింపకుండిన నపాయ 

కర మగునందురు. 

సాండ్యదెశపు తమిళసంగములు- 
(తేమిళే సంగములు మూడు చూడుడు) 

పాండ్య దేశపు నాడులు- Sr 
విగించుట చూడుడు, .) 

వాండ్య మహారాజు- -అ కిసంతేతి చంద 
వంశపు క్రియు(డు. పాండ్య చేశ మేలినభూపతు 

లకు మూలఫ్రురుషుండు, పాండ్య వంఛమునకు 

మూలపురుషుడు. (పాండ్య దేశము చూ.) 

1819 పాండ్య దేశము: 

సాండ్య దెశము-ఇప్పటి చెన్న వురిరాజథా 
నిలోని అరవ దేశమున ద&ీణసీమయం దిప్పటి 
మధుర తిరునెల్వేలి జిల్లాల పాంతే దేశము, అరు 

నునిభార్య యగు చితాంగద యీ'దేశథభాపతి 

యగు మల యధ్వజునిపుతిక యని, విజయ: 

విలాస హ్వాబంధమున చేమకూర వేంఠటరాజను. 

కవిప్రంగవుండు వాసియున్నా (డు. . పాండ్య 

రాజ్యము * 9 ము, ఆజవ శ తొబ్బమున నుండి. 

యుండినదని క ఇంకను నష్కవ పగిళీల. 

నల పరుపు కము, ౨౬-౨0 సంవత్సరముల కాల 

మున గ మకవక వ రియగు అగస్టస్ రీతు. 

కడకు రోమకపురి కొకరాయణారి నంపిన 

ene పాం ండ్య రా జేమో యని తలంచు 

వారును కొందణు కలరు. క్ర వె. ౧౧-వ 
శ తాబ్లమున పాండ్య రాజ్యము భంగమై, తీరుగ 

నాయకనరపాలురలో పధము(డగు విశ్వనాథ 

నిలిచినది, 

మాణిక్యవుకము' తొలీంటి రాజధాసియై. 

యుంభజేెను, ఇదియె మలయధ్వజునకును చి తాం 

గ దార్జునులకు సుతుండగు బభు, వాహనునకను 

రాజ ధానిగ మహాభారతము, అశ్వ మేధ పరము. 

సాయకనిచే వునవద్ధింపంబడి తిరుగ 

ఒడ యా. “చ్ pp? తక రురు 'జెప్పంబడినది, కుల *ఖరుండను 

పతి నెఫఘు లేక విఘునసనదీతీరమున తొలి 
యా 00 

య. బరంగుచుండిన నిప్పటి 

(దషేణ) ) మఘనాపురమును నిరం చెననియు, 

నాండాదిగ నది రాజధాని యెయుండే ననియు, 

పద్మపురాణము, ఉ తర చ. స్టహచ్చివ 

2-౨౦ యందు ప్యశంసింపం 

బడినది, క్రీం వె. ౧౨౫౦-౧౨౫౧ కాలమున 

ఇట సీంహోసన మెక్కిన కర్గాటకరా జగు: 

త. 

జటానర స హాసల్యనృపతి యగు సోమేశ సరుని 

జయించుతజీ మధురయె రాజధాని యని చెప్పం 

బడినది, 

ఒకప్వు డిప్పటి తూత్తుకుడి. సమోపమున్వ 
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గల కల్కి-పురము. రాజధానిగ నుంజెనంట. దీని 

నిప్పుడు “కొలై,” యనుచున్నారు. కీ ౧ వె, 
రెడవశ తాబ్బమున ప్లోలోమిా కో ల్కెంగూర్చి 

(వశంసించియుండుటవలన నించుక కాలమును 

భారి తెలియంగలమ, అగ స్యా జాతక మను 

ల కా రాఫురముంగూర్చి కలదు. 

ఆకారాప్రురమో కి కోల్రి_ యేమో పరిళీలింపవల 

.నీయున్నది, న పర్తీ నదీతీరమున 

గటున తిరున ల్వ్యేలిజిల్లాలోనున్న అమలకగా 
టు య 

మము లేశ ఆమలతలము పురాణములయందు 

ఉత్తరపు 

చెప్పంబడేన 

రాణము ౬౬ యందు చీనిప్రిశంస పై లదు, 

ససహ్యాది (Western Ghats) వైనుట 
భూ 

సహ్యామలకగామమని అ వదిన ఈ 

కన సహ్మోమలక గామము నరసింహపు 

పక్ నిపాండ్య- రాజ్యము నేలీస ఫురాతనపు 

'భూపతుల నెదుగునను సువ ,సిద్దనిద్యాధికు 

అను చెన్నపురిని శ ఛ్వనిద్యాలయ మున చరి త్ర ల 

లీడరుగను, విశాఖపట్టణకళాళాలకు పిధానా 

గను పనిచేసియుండిన శ్రీయుత వి.టి, 

శ్రీనివాసయ్యంగారు తామొనర్చిన చరిత) 

రిక్ 'ధనలఫలితముగ పురాతన కాలమునుండి 

శ్రీ వె.600 సంవక్సరములదనుక తమిళులచరి తను 
సా స్కియందే దుగుకు ౧ముదుకుడుమి, 

జెలియన్, 3 కలచా న్, ర నెడుంజడయ్యన్, 

-౨నెనుం 

౫ ఉక్కిరి స్పెరునాలుడి (లెక ఉగ సాండియ) 

'భూపతులంగూర్స్చి వివరించిరి. ఇందు మొదటి 

“మువ్వురు ఏను ఆర్యనిథానధ 

వా రనియు మొదటిభూపతి కతియకులు(డని 

గాసి గోత్యముగల్లీనవాండని గాని చెప్ప పిలు 

గ్యములకు Med 

గానరాదని వానీయున్నారు. వారి యభిపాయ 
స్త ou 

మెట్లున్నను అక్కాలమునపు చతు ర్వేద పాఠం 

గతులగు విఫ లాచేశము దుండిరనుటయు, 

పెని వివరింపంబడిన మొదటిభూపతీ యజ శాల ల్ | మ 
లను నిర్మించి యూప స్థంభముల నాటించి, 

1820 పాండ్య దేశము 

యజ యాగముల నుదరించి పాలించుకతన, 
a 7 “వాల్యాగ శా లై” (యాగశాల పాలపండ్యులఅను 

విరుదమును ధరించినవా(డని వారిగంథము 

నందే గాననగుచుంటయు, భారతయుద్ద కాల 

మునకు. బూర మద్దునుండు పాండ్య రాజపు శ్రీని 

_బరిణయమగునాంటి శే పాండ్య రాజధానికి “మణి 

పురిమని పేరుంటయు, భూపతికి మలయధ్య్వ్యజుం 

డను ( సంస్క్భృలేపు) పరంటయు, నారి మధురా 

పట్టణము సంస్కాతేపద సంబంధము గల్లి 

యుంటయు చదువరుల కెబుకపజణచుచు వారిం 

గూర్చి వివరింప ముందునకు. జనియెదము గాక. 

ముదుకుడుమి భూపతి- ఈయన పూర్త రీయగు 

నామము ముదుకుడుమి. ఇతయ. చరితాగి్టుక 
ముగం చజెప్పందగినవారిలో మొదటివాండుం 

ఈతే ని పూర్వులు మలి (డి పాండ్య రాజ్య మేలు 

చుండి రనియు, యజ ముల నాదరించువాండు 

గాన, పాల్యాగ శాలై బీరుదము గలవాండనియు 

వాండ్యాధినా జనంబడినభూపతి యనియు, పాగ 

నూర్కు-ర%మ్ నీమయందు కోర్కె గ్రామవాసి 
) 

యగు నార్కొరిన్ అనువాడు en 

ర్చుచు భూవతి కువ గన గ్రామమునకు వేల్వి 

కుడి” యని నామమిడ్ భూ; దానిని వానికి 

దానమొసం7౫ ననియు, అప్పటికి రాగిపట్టా 

లీచ్చునా వారము లేపంజెనుగాన నీయంబడ లే 

దనియు, ఆకటుంబ మా,గామము ననుభవిం 

చుచుం డొ ననియు? జెస్పంటెడినది. 

విదప రాజ్యమునకు నెకుంజెలియక్ ప్రభు 
వాయెనంట, ఈయన తనె రులగు చేరు చోళ 

భూపతులను అనంగా నాసంగరమున నెదుర్కొ 

గప యుద్ద ఏరస ప్త పకము నోడీంచె నని (ప్ర మ 

పర i య es తె త స 

మం (కలై ౫ క సము; ప మ 

సనా ఎమర్టొనిన) శూరులు, ౧చేరభూపత్కి 

౨ కెంబియన్ (వ్ ళభూపతి),3తిడియాన్ఫూపత్మి 
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(ోశయ భయంకరుం డట), ౪ ఎలినిభూపతి 
_(కోకేయడు స్వర్హాభరణయుక్షుండంటు, ౫ ఎపమ 

అమా రూ పల్ (ఈతని రాజ్యమున కల్లు 

.(వుద్యము) సా లెపట్టుతో వడకట్టుటను వేరం టే 

| నంటు ౬ ఇరుంగోవెల్ళూ పతి (ఈతే(డు చందన 

చర్చానిరతు. డట, ౭ బోరున న్ఫూపళి, 

| ఈత(డు రథాధిపకతియంట. అలస్యముగ 

నే తెంచి యాలమున( జేగ్రకొన్న వాడట. 

బాల్యముననే సింహాసనమునకు వచ్చిన 

పాండ్య నృ పలి పదు నెన్మిదిపంక్షుల యటణవకవితను 

గూర్చి సంగరమున కరికి వెరుల నోడించె 

ననియు, ఈతండు శెలియవంకన్లు డనియు, 

మ నొనర్చి నవా? డనియు, నుధురాపట్టణ 

వర్షన మనందగు *మదులె ర కౌరనిజ' పాట. స 

భూపకి కాలమునచే రచింపయిడిన 

ఈతండు బహుశః 

దనియు, 

) "వె, అజవశ ఆబ్బమునాం 

టిబాం డనియు క్రీ శ్రీ అయ్యంగారు సూచించిరి. 

కకక. భూధవ్చు(డు ఆక్రమించిన 

టూ గంధమునందు చెపు బడినది “కావిరిప్ఫూంబ 

ట్రనునది నెల్లూ రనియు, నది అజిన'దేశమున 

De దవుశే వనియు అజవపాటలం దున ట్లు 

రజవ చేశములోనిది 

యును కాదు సముద తీరపు లేవునై యుండినది 
బివరిరపణుడినది. నెలూ 

ap) 

యును కాదు. మధుర కు మ. ననతిచూరమున 

సాలీయూరీ - నెల్లూరు గాన్ 

ర్కీ-నియా రను గ్యంథకర్త తలంచె నని చెపు 

బడినది, తననావికాబలమున పాండ్య రాజు దీని 

లా నంట 

ఇట్ట పురాతన రాజవంశమును సింహోసనః 

"నుండీ శగలంగించి కల గ 

'బలాడ్యు డగువా( నొకడు పాండ్య రాజ్య 

మాకమించి వెల్వికుడి గా మమును గల్పుకొనె 

నంట 

వీదప నెకుంజడయ్యక భూపతి కాలమున 

కోవకు నస్ 
కమల 

మ్ 

అను 
ర్త న్ 

1821 

ర 
కున ల 

పాండ్యవంశ నృపతేులు 

ల కారన్ సంతేతివాం డగు కామక్కాంని 

5 అనునాతండు భూపతినుండి తిరుగ 

వేల్నికుడి గామము దానము వడసి, తామశాస 

నపూర్వక స్వాధినము బడసెనని చెప్పయుడీనది. 

ఎలి గాఫికా ఇండికా XVII] సం. ౨౯౧ 

పుటయందుగల వేల్విష్కడిశాసనమునం చీవిష 

యము లిఖంపయడియున్న ది, 

కడ పటివాండుగ( జెప్పయుడిన పాడు డకి- 

రప్పెరువాలుశి (౫ = పాండియ) నృపతిం 

ఈవెండు “ఇకాసనూ యం వెట్టి” రాజసూయ 

యాగ మొన ర్చెననియు. జెప్పంబడీనది. ఈతని 

య్యా మేరకు ఆగమ పడ (పాటలు చెండు 

కరన క; వీదప మటీ శెండువందలును వెరళి 

నాల్లునా వు ముక కూర్చంబ జె జెననియు:జెస్పయి శినది 

జ్ర 

పాండ్య రాజ్య ముండిన నాయకు రాశ్యపతాక పై 

మక్చ్యము చిహ్నముగా నుండెడి దంట. ఏరి 

రక్షక దేవత యగు మధుుయందలి సుంద శే 

శ్ర) స్వామి యనుుగు బేవికి మోనాతీ (Fish 

eyed) యవనిపేపు. ఆదినుండీయు పాండ్య 

డేశస సు సము, ద్రముప్రై ఓడల (ఎగునుత్రివర్హ ర 

కము Eee (వీరి విద్యాసంగము 

లంగూర్చె తమిళ సుగములు చూ. వాండ్య 

రావ్నము ౨౨ ముడన నవసీమలంగూర్సి నవ 

నాశుబు బిగించుట చూ.) ఇందు కుమాకీనది, 

ప,హులినది, 

మాకీనదీపళంస మహాభారతమున6 గలదు. 

పహులీ కుమారీనదుల పి దేశములు సముద 

గామి యెనవి వ నస... 

సాండ్య వంశనృపతులు- ఏరు చాల 
పునాతే నత తి తనేం సులుః కుల శేఖరపాండ్య, 

మలయ న్వజుఃకు (అర్జునుని నూమ గారు) మొద 

బగువా రవంశ నృపతులు, భారతకాలమునుండి 

తా,కుపీ నది చెప్నంబడ్నవి, 
వ న 

యున్న రాబ్యము, మాలిక్కా-పర్' సీరి నంత 

మొుంగె చెను వ్ 



పాం థిజమ్ 

జ్య ప్రవ (2మయలుములాజన 33 సము 

చై వముగ భావించుమలేసిద్ధాం ఏతము, మిథ్యామా 

వ (విగహములు) దై వ భాంతిచే పూజ 

యమతము. ఎ. డి. 120-130లే ' హాక్లియనునే 

కట్టబడి కన (Pantheon) గుడి క ౧10లో 

కై స్తవచర్చిగా మార్చంబడ్ యిప్పకిని ఇ పుత్రీ 

,పభుత్యాధినమై యున్నది, వారిసున 

నున్న (Pantheon) గుడియును చక 

మార్చంబడేనది, 

న MEE 
త ఈ 5౨౨౩ గ 

Ca 

పాక్రనాటిసీను (లేక సాౌకనాఢు) --- 

ఇప్పటి గుంటూారుమండలము లోని కొెండవికు ఢి 

“ముదలుక”*ని నెలూరుముంకల ముగోని కందు 

కూరునజపంగల ప దేశమునకు పాఠనాడు లేక 

జ్నాడని సరు, ఇ అ mE 

Seas bee ra i 
బ్రా" హ్నాణులకు వ్ షటనసియోగు లసియు, 
ఆ క్ 

పాఠకనాటిని యోగులనియు,తూర్పునాటిని యోగు 

లనియు వాడుకనావుములు కి ఒప్పు. 

యి a Wa 

కారనొతర (ప్రాజ్బాయ |— నెలూరు 
a) య 

మండలముతొని వాశనా నము. సహ్రప- సిద్ 
\ 

నండియుండిన తావువలన బీళందిన సమం, ఆ 

పాింతమున నగల పాకనాభేనిసూాగు. లినాణి 

౮ గ 

నుండియ చేరందియుండి:. పా [| 

వ వే 
శ 

pn 

మిటవపు Dope అ పరా 

దొ౮కేడిమః 

పాకపరికరములు(ఉప్పుతొ తొప్పిది! 

వంటకు తొ మిది ప పరిశరము ss 

ఆంధిమున ఏటిని “ఉప్పుతో లే అసి 

వాడెదరు. ౧ బీయ్యము, 9 

Lo] నెయ్యి, ౫ మిరపకాయలు, ౬ చింతేసంక్సు 

య పొగువుసామాను, రాశ్జు జ్ర (వంట చెజకుు), 

న మళ! 

లా ఉప్పు, 

త హా కవిత్వ, శాన్య, పాఠము, ఇది 

(దామౌపాకమ్యునారి కేళ పాకము నని ద్వివిధము* 

పాక శాస్త్రము" 

ఫొందజు కదళీపాకముతో తీవిధము లందురు*' 

(లవణ చూడుండు,) 

పాకము ( వంట) పాక. మన వంట 

చేయుటవలనం గల్లినది యని భావము, పాఠము. 

చేయుట యన వంటచేయుట యని యర్థము. 

యు కేంద ' చెర్యికౌత్రుముగ కైొవధాదులు- 

నంటచేయుటయందు ఏడు విధములు చెప్ప 

బడినవి. ౧ gee ౨ తలనము, 9 స్వేద 

నము ర పచనము, ౫ క్యధనము (ఇది సిద్ధ 

దివ్య రస [గహణము), ౬. తాందూరము,. 

౭ పుటపాకము* 

సాఠకయజములు ౭-  గ్రాద్ధములు ౩ 
ఏధములు,--౧ అష్టక | Tos) ౨ పారణ 

బలః 3 మూస శ్రాద్దములు, 

రృృబలులు రవిధములు. (శావణికర్మ వం 
క్ 

[వా సర్పబలి, మార్గశిరశుద్వ 

పర మని సక్సబల్యుత్పర్లము; అ గహాయణికర్న 

చక త్రకద్దహి॥ ర్లమిని ఇతి లేక శూలగవ; ఈశా 

నబలి. రశ్వయుజ స్ రమిని ఆశ్వయుజి లేక 

౨ పామంతె పః ప్రరోహా ణకర్ష, ఇప సస్తవాక 
= 

es పొకశౌస్త్ర మా పాకశాస్త్ర మాయు 
Me) 

రెదమునం వొకభాగముగ6  శెప్పంబడినది. 

దీని గగంథసముదాయ మంతేగం గానరాదు, 
/ 

లచకన ర్థియు, పాండవమధ్యము(డగు ఖమ 

సేనుటును పాకశాస్త్ర వెళ్తలుగం జెప్పంబడీరి 

9 కారము, ర చేదు ౫ కియ్యదనము, ౬ 

వగరు నను నాజురుచు లంగము లని చెప్ప 
బడినది, ఏట ట్ర న్యూ నాధిక్య భేదములచేళేను లె నెల, 

ఘృత, "జల sere ఇంగువ, 

ఆవాలు, తహ. జీలకట్ణ అల్లము మొద 

లుగాంగల వసు స్తువులనుండి సరిమళములనుగూర్చీ 

రుచులను గుదిర్చి పెష్క-వన్తువులు సెక్కు-రీతుల. 



'వాక్సట్లణము 
. లు 

-పక్వము _భొనర్హ్సు చుందురు. 

బ్రొకొ_క వస్తువును పదు నెన్మిది వీధములుగ 

'వేశ్వేు రుచులతో పక్వ మొనర్పువా(డని 

చెప్పబడియున్నది, 

నలమహాోరా 

శ ననుసరించి రు 

en య భత్ష్మ్యుములు, భోజ్యములు, 

చోవ్యములు, లేహ్యములు, పానియములుగ 

నెదుభేదములుగ విభజింపబడి వ. వేర్వేజు 

చేశములం దాయా చేశ పరిస్థితుల మేరకు వే రేణు 

. విధములుగ నుండెడిని, ss ' పులి 

హ్బూారలు, శకెసరిభాతు మొదలగు చి కాన్న 

ములు కొన్ని గలను. పట్టను లెక్కించుచు విన 

రించుటకన్న చేశీయములుగ తలంచుట శయ 
ము శాస్త్ర గంథములు లేవు. 

సార్పట్టణము-(ఆ యోధనవుకి చూ) 
పాకౌనుమతి గోత్రము- (జనుద్నో వళ్ళ 

ఉపగణము చూడు పండు 

సాక్హాండుద్వపములు---అబ్హాంటిక్క 
ను. దీవులు, 

వాకశ్యాన్హ్ర ము 

ముహాస ల్ 

తూర్పు పాకాండుదీవులు.౨౫౮౦ చతురపుమెళ్లు అ 

దై శాల్యమును, పడమటి పాక్తాండు దీవులు 
6 ' as 

౧౨౦౫౮ చతురపుమైళ్ళ నై శాల్యమును గల్లి 
బ్ర (టేషు ప. న క లుగా 

నున్నవి, నై స్టాసీ వురము ప ధాననగరము, [వె 

౧౫౯౫౨ జాన్ డిన్ గారివల్ల 

డీనవి ౧౮౩౨లో ఓ టీముస్నాన ద్భము నకు 

నే 

హాగులగో వమ సాహాలగణము చూ) 
సాగ్గంగిగో తరసా కలా క 

గణము చూడుడు.) 

PUN త రా లను 
పాటచ్చరదేశన ర్ట (పటచ్చరదెశము)- 

ఇప్పటి అలహాబాదు (పృయాగ్య మండలము 

-లోని భాగమును బాందా జిల్లాయును గల్పీ 

1828 పాటపాడుట 

యా చేశ ముండేనట్లు తలంపంయడు చున్నది. 

గం గాతీకపాి ఏంకమున రాజధభానిగం గూడ 

సురజెనని తపంచుచున్నా రు. 

జైమిసీధభారతము ౧౫ అ ధ్యాయమునను, 

మహాభారతమున సభాపర్వమున ౩౦ అధ్యాయ 

మునను దీని పథంస కలదు. సహా టేవుండు దీనిని 

జయి౨ చినట్లు చెప్పు న. 

పాటచ్చరలుంఠిలె వెళ్ళ ని యామిక 

జాగరణ మితి న్యాయము -- దొంగ 
లీంటిలోC (బవేశించి దోంచుకొని పోయినపీదప 

కావలీవాండు మేల్క-నినటు, అనయా బుది 

కీంనత కర్ణము. చేయి కాలినవిదప నాకులు 

పట్టుగొనుట యను నాంధ లోకే క్రివంటిది* 

ఆదియం దజాగకచే నష్టము కల్లినవీదప జాగ 

తను చెలుప సీన్యా యము వాడువురు. 

సాటన మంతరేణ విషవంణానాం 
'నూపశౌంతి రితి న్యాయవు-విమవ్యణ 
ము కపశాంతెి లేకు. దాని కింక నస్రు 

న్ సమే సాధన మవిఛావము. ఇందు విష 

విణమన విషము పుట్టించు కురుపని భావము. 

బది చాల అపాయకరవిణము, ఉపశాంతియన 

జెషధములు భోసికి చ్చి గాని, పెకి లేపనములు 

పూసిగాని మానుట. ఈ సాధనములు (ప్రయోజ 

నము లేనితజీ శస్త్ర వైద్యమే (శస్రు స్తృముతో 

కోని సివేయుటయె) సాధన మని భావముః 

శస్త్ర ముచేయు పరికరమునకు Lancet 

అనిపేస్కు అది రెంకువైపులను దారుగల కలి 

ఆయుర్వేద వైద్యశాస్రుమున నిట్టి క త్రి కేమి 

చేకో మాకు సరిగాందెలియరాకున్న ది. 

సొడుట 
వారికి సుతసము. గలింపల. 

౮ 

అన్యులమ నము రంజిం 

పాటలు 

నాట 
ప౭చేసి 

పొనుట ప. సాధారణముగ జరగు 

చున్నది గాని సంగీతా (స్రుము చక్కనివిద్య 



పాటఎగుధి. తిం 

గాన దానిని నేర్భవలసియుం డును, పసిబాలురు 

పాటలు పాడుటకు జ వారిమనస్స్పునందు గలిన 

సంతసము, 

వారికీ సంగీత శాస్ర్రువిద్యా భ్యాస మక్క_బ లేదు, 

పములు వాటంలబాడు 

ఉతా ఎపహాము కారణములు గాని 

టకు వాటికింగల్లిన సంతసమే 

కారణమని కన్గొనయబడీనది, పతులకు సౌ సఖ్య 

ప్రదమగు కంక నవి తేమసంతేసము దెల్పు 

టకోయన పాడనారంభించునుగాని విద్యాప్రద 

ర్శన 'మెంతేమా[త్రమును గా నేేదు, ఇంతదనుక 

నీపాటబాడుట పకన కార్యము 

నెరుంగంబడుచున్నది. గాని దుఃఖము దెల్పు 

కార్యముగా దసె స్పష్టమగుచున్నది. 

ఇటీవల నాటకాదులందు దుఃఖము. నెజీ( 

గించు పాటలు వారింభమైనసి, మనోగత అధీ 

వ్యాధుల: డెల్పుటకును దుఃఖము మనోగతె 

మన కష్టముల డెల్పుటపను పాటలు నాకు 

చుంటంగాననగుచున్న డ్, ప. సంగ తాఖి 

నయపి నిద్భలపు నక దన నము గాని సరియగు స్ట 

స్థితీనుం డిగల్లిన పశాఫినతే గానము గానేదు 

పాటలగంది (పాటలగన్ని లేక గన 
ష్ట్ర తీయగ్గ-_లాః ees lon Beh 

a tinum. ఆంగ, Seipent Creeper. సంః 

ణు 6 వీని వేరుచూూ ము రసకసాయములుగ 

స స పాము, వెలీకుక్క, నక్క 

మొదలగు వివ జంతువుల కాటువినమునివారించి 

మ, “మొసయననియు, ) ఆత! కు (గర్భిణి 

భీఘుపి స సవముగల్లింప దీని చూర్షము,క పౌయము 

లోని కీయనగుననియు, చూర్లము గాయముల్బపె 

వెచుచుండిన మాను ననియు అకులరసము 

కం ండ్రలో వోయుచుండిన కూనలు మొదలగు 

నేత్రగోగములు నివారణమగు ననియు, సమూల 

కహమోయము కడుపునొప్పి, జ్యరము, శెగుల 

లోనివ్యాధి, మరిడిజాడ్యము, ర _క్రిగ్యహణుల 

నాపి సివారించుననియు. జెప్పంబడినదిం 
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పాటలవ్పరము-(పాతాళపురము చూ 
సింధు దేశము చూడుండు, ) 

వాటలవృ వ్రముాలా* Bignonia,. 

Uhelonoides, Bynonia Suaveoleus. 

సం పాటలా, మధూద్ధూతీ. కాలవృన్తా సర్వ 

సాధారణముగ కలిగొట్టుచె టనియు, కారు. 

కొల్లీచె టనియు నందురు. ,నెద్యులు ఆకురసము 

గాని చక్కరసముగాస్కి వేరుగాని, విత్తులుగాని 

' చూర్ణముగనో, కపాయముగనో రసముగనో 

వాడుచుందురు. 

తీవమైన వేండిచేసి ర క్షవాతేము నడంచును.. 

బ్బ ఎక్కిళ్ళు, కఫము, జ్వరము, జిహ్య 

దొషము,. ,సెత్ఫేముల నడంచుననియు, 

రసములో నిమ్మపండ్లర సము కల్సి యిచ్చు 

చుండిన కిచ్చి కుదురు ననియు, చెట్టునీడను వసిం 

చుటవలనచే నొప్పదోపములు 

తాషము, ర 

ఆకు. 

పరిహారమె 
యా 

క్రపతనము శమించ్చి చలవచేసి 
ఎంట 2 

బన మునకు పుష్ప కలునసియు చెప్పబడినది, 

పూవులరసము లేకకహాయము లేక నము 
మో వ 3 

HOD WI "చుననియు, బుద్దికి బలము 

సంగుననియు, నిత్యము యు... పత 
షా a 

(డెకము తా స తాపము, వ క్ న్ న్వేముల న మింప( బే 

ము రాకుండ నాంపుననియు.( 'జెప్పంబడేనదిః 

పాటలొదేవి (సాతాళన్వర్సి--పాటలి 
పు తేమునంగలథ క్రీపళముం మగధ రాజ్యముచూ. 

పాటలి గో తము-(కాకుకర్ణ్య గణము- 
చూడుడు.) 

సాటలివృ త్రము (హాటా నగరము) - 

ఇప్పుడు బీహారు దేశపు పథాననగరము. దీనికి 
మొదటిపేను కుసుముపురము. ఇది అజాతశ తు 

నృపాలుని మనుమ(డగు ఉదయాశనుహారాజు 

నిర్మితమని తేలుచున్న ది. పాటలపుతి మనునది. 
దీనివాడుకనా మము, వాయు పురాణమున. 



పాటికాయనగోత సము 

పెరెండుడే బర్లును చెప్పబడినవి. ed తేకారుం 

డగు మెగ సీన్ స్పష్టముగా హ్ 

పాలిబోతా యని వా+సికొనియెను. ఖై 

'అమహనీయుండు చంద“ గున్తునికి సాంద%కొ టన్ 

అని పేరిడియున్నాండు,. కాని, నుహమ్మదీయ 

పిముఖులు దీనికి అజీమాబా దని పేరిడిరి గాని 

ఎవరును పాటించుట లేదు. 

ఈపసిద్ధవుశాతేనన నగరము మగధరాజ్యము 

నక రాజధానియై యుండినది. ఇప్పటి పాట్నా 

నగర మోపరిసరముల నే పునర్షి షలిలేము. సకల 

'వెభవోే పేతమునై గవర్య ర్న రుగారి నివాసమైయు 

న్నది, పాటలిపుతమున పాతాళ దేవి (పాటల 

దేవి దేవస్థానము ప పిసిద్ద మైనది కలదు. ఇట 

సీషు.నుకస్తుం తొమ్మిదవగురుండగు గోవింద 

సింగు జన్నస్థానమగుట సీక్కు-లగురు దార చేవ 

గప క లదు, 

_పాటికాయన గో త్రము-(వాధ్యస్వలిక 
మిళే /యువగ ణము చూడుడు.) 

పాటియాలా సేటు- పంజాబు చేశమున 
రి 

బిటీషురతీత సంస్థా నములు 9౪ లో నొకటి 

ఇది సిక్కు. సేటులలో నొకటి. సర్తిందు జిలాలో 
ర యె లా 

నిది ఫలవంతమైన భూములుగ ల రాజ్యము, వాటి 

ల గ ద్ 
యాలాపురము రాజధాని, పేభువు సెక్కు 

/ 

స దుం 

పాట్ గాన్ టు పాట్ (Pot gone to 
pol j= ఈడ కిని చావునకు, దివాలాతీయు 

టకు, జాతిభ్యామ్టం డగుటకు వాడుచున్నారు. 

ఒకప్పుడు సమర్క-ండునం వొక కుట్టుపనివాండు 

శ శానమున కగు మార్గమున నుండువాండంట, 

శ్చ శానమునకుం గొంనోవంబడీన సనం 

క్రాక్రొ)_క్ర క బెడ్డ నొక కుండయందు వెచుచు 

Ws, ఒకరోజున నః 

మరణింప నొక హోస్యక (రుడు తేన బెడ్డకూడ కుండ 

లో వేసికొన్నాండాలేదా? అని వివారించెన (టం 
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1825 పాడగాపాడదగూ రాగము ఏ2 

పాట్నా నగరము --- (వసుమపురమ్ము 
మగధ దేశము, బీహార దేశము చూడుండు.) 

పాఠక 9 నున్యాయవము--పాఠ క్రమమున 
అలన ల ముతందు వెప్పంబడన వరుస లేక 

కమమని యర్థము. య 

న చెప్పబడినవి 

కుతిక్ళమము- డీ నికి శతి బలీయ స్వ 

న్యాయమో పురు * 

9 అర్థ! కమము- నీసికిఅర్ధబలీయ _స్ట న్యాయ. 

మని చేరు. 

3 పాఠ క మము దీనికి పాళఠబలీయ స్త 

న్యాయ జ యు, సంప దాయ బలీయ స్వ 

న్యాయ మనియు, మ ఇ స్వ శతా 

శ నామములు కలవు. 

పవృ తికిమము- దీనికి సివృ త్తి లేక 

ఏిధిబబీయ _స్వ్వన్యాయ మనియు. చేప. (పావ ర్టీక 

మసియు నచ 

న్యాయ మనియు నందురు. 

య. 

౬ ముకవ్టః మము. 

పాఠ ( విసబొద్దిఆంగ) — లా. ౮1587 

ampelos Hernandifolia. సం, 

అంబస్టా, పాచీన్యా, పో దీని వేళ్ళు అగరు. 

న్లొ-రి యనంబడును, దీసి వేళ్ళ చూర్ణము జా 

ననియు, నిషదోషములను విజచుననియు, వాత 

నడంచు ననియు. 'జెప్పంబడ్నదిం 

అగరుశ "౦8కి శ్ "ంరికపొయము ఆహికజ్యరముల 

నివారించునని ము, పాఠ చెట్టునందుఆమదోవము: 

సుమరోగము శ ee గుణము గల 

అగరుశో "0కి తిదొ షహరమై నదనియు 

జెప్పంబడినది, 

పాడగా పాడగా రాగము కుదురుట 

మూలుగగా మూలుగగా రోగము 
ముదురంట-(కంధిలోకో క్రి) " 

చేషుముల శ 

దనియు, 



పాడలిగోతిము 

పొడలి గో తం ము-(హాక కగణము చూ.)
 

పౌ(డి--పాలయందు మూండువిధములగు 

వస్తువులు కలవు. ౧ ఉదకము, ౨ కొవ్యుటం 

డలు, 3 షటగరంగిపోయి దానితో శ గలసియుండు 

తెల్పనిష దారమును, ఇం దుదకము తేల ఫనిపదా 

రముతోం గలిసి తానును తనిరంగు కలదిగనే 

యళ శెండవది యగు కొవ్వు ఉండల 

వలె నతిసూక్యుములై గాలికి గట్టిపజుపంబడేన 

(మూండవది యగు) తెసి ప పచార్థపుపారలబే
 

జుట్టంబడే యుందును. ఇసి వాల సా నిల్వ 

యుంచికెమేన్హి గాలికి కొవ్వును జుట్టుఖొని 

యున్న పొర లారి, తిరుగ మజీ మొక సాకి చుట్టు 

కొొన్సి దళసరి యగుట కొంవ్వుడిండలు పెద్దవి 

యె తేలుచు వారకు జేరుకొనుచు నుండును. 

కాచికిమేని వేడి కాయుుడలలోని 

తా ము చేరుకొని 

దళ్ సరియె 

వాలు కా 

కొవ్వు శ్రరంగి తని 

వాలపె శెల్పనిపొరవలె శా 

మాంగక శ త వక్ వేడికి పాల 

యందలినిరును కొంతయాపిరియెవోవుటను వాలు 

చిక్కాంయటబకుము, 

ఆవాలను పులియువట్లు జేసికిమేని నెన్న 

చక్కగ బయటపకును గాన నాకొంగినవాల 

యందు కొంచెము పుష్పనిమజ్డిగ గల్పీ, పది 

లేక తొమి 
అందువలన పులిసి 

నుదలి కొ- De పెకి తెలుచుండెకిని, 

దానిని దీసి చేనాకహాత్రమున వ నుంచి, కొంచెము 

జలము గలిపి కవ్యముతో గిలకొట్టి టిన నాయదటు 

నక కొ నవ్వు భాగ మంతయు దరిజేరుచు నొకటి 

నొకటి పత్తు? కొనును, దీనిని దీసి యొక తొవ్రన 

జేర్చిన వెన్న యగును. ఇందు కొవ్వును, 

,సగంటల కాలము 'నిల్వయుంతేరు. 
న 

జృపగగునుు మజీయు 

వెనావరించియున్న తెల్టనిపదార్థపు తొరళలు. 

(వర పలు కలిసి యుండును, 

న. గాచిన కొ వ్యంతయు. క కరణి 

1826 

_ పదాగ్తములు, 
fe 

పాండిపథువ్రులు-పాలపరిశ్ర)మ 

చేయి యగును. మిగిలిన తెల్లనిప దార్గవు పౌర 

లన్నియు మాడుటయో లేక యెజ్డనివర్ణముగ 

మాజీయో యడుగునకు దిగి యట్టగట్టియుండ 

దానిని నోపఫొందురు. కొందబు పిల్లలు దీనిని 

గోదారి యని పిలిచెదరు. దీనిని తినెదరు. 

మిగిలిన పాలయందలి అరా హన 

దానితో గూడియున్న జలమును, ఈ రెండును 

గలిసిన దానికి మజ్జిగ యని పేరు. నీటంగలిసిన 

తెల్పసముద్దకు మో౭గడ (Cream) కిమ్ 

అనియు నందురు. 

కమునుండి వేరువేయంబడిన నీటిని ఐరోపా 

చేశములందు సందుల కాహారముగా నిడుదురు. 

దీనికి వే (Whey) అని భరత చేశమున 

వైద్యులు విషజ(రము (Typhoid 167625) 

లందు రోగి కాహారముగ నిచ్చుటయుంగలదు. 

వాయిపశువులు-వాలపరి శవము(౨జూ 

Farms)— కన్యలు, గదెలు, గొతైలు, మే 

కలు, మొదలగునవి సాధారణముగా పాండి 

పశువు లనివించుకొనును. కొన్ని చెశములందు 

ఒంశులు మొదలగు జంతువ్రలపాలు గూడ 

మనుష్య లుపయోగింతురు, సాలు, అందునుండి 

కలన వెన్న, పెరుగు మొదలగు ఉప పకన 

ముల (By products), న్యా హరస్థానము 

లకు ఆంగ్యమున డెరీ (Dairy) ఈ పష 

పు తత... ఆవులును గచెలును గూడ 

పెంచబడును. 

ఈవ్యా వారమునకు మూలధనము మొదటపెట్టు 

బడికి ఆవశ్యకము ఆమోద మంచినంగడముల 

పశువులను జాగ తప బచుట్క ఆయ శ్రపబిచిన 

జాతులను అ,వమర్తులె ట్ కతు. పరిశీలన 

న్ వాలును, అందువల్ల లభించు నుప 

నెప్పటి కప్పుడు చెల్టివోవుచుండు 

నట్టి గిరాకీ మొదలగునవియు ఫారములు లాభ 

పోండి అకు క్ వ్యా వారముగా పె 

కరములుగా నుండుటకు po 
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) 

మంచివంగడముల పళువ్రు లధికముగా పా 

లిచ్చును. భరత దేశమునందలి కొన్ని వంగడము 

అరోప్కా అసే,లిత మొదలగు విబేశము 
Q_. 6) 

లందలి పశువులకు దీసిపోవని గోసంరతకు 

ణమందు విశోపానుభవజానముగల పరిశోధకులు జ్జ ( 

చెప్పుచున్నారు. పనిలో హిస్సార్ (పంజాబు) 

వింధుచేశపు అవులును, శ్రలీయందలి నె 
స ' ౧ రా 

అనుజాతి గేదెలును మంచినాజెమెనవి, 

ఏచేని మొకపటణమున శే దాజుమైళ్ళ 
లు రా a 

దూరములో హ తీయుండీ 

దగినంత విశాలముఅన త, ణజలసమ్నదము అన త అధి = 
గయాలిబయళ్స్ను విశేషముగా? 

డై రీఫారములు స్థాపించుట 

యుండును. పశువులను బెంచి, పాలువితికి అమ్ము 

తిస్థలమును జెరీ యనంబడ నేరదు, డెరీకి 

చున న శువుల పులరికిం 

గల తొనలు 

శనుకూలము ౩ 

పి 

) 
(పథానలవీ ణములు మూండు, ౧ గొవ్వమునంగా 

పశువులను కటుటకు అరోగ్యవంతము లై న వా 
6 రూ 

లము లన 
మై 

రోగములు వ్యాసింపకుండ నరికట్టుటకును, పశు 

గోవులశాల లుంకుట,. ౨ అంటు 

గణమును నిరంతేకము పరిపూర్ణమగు నారోగ్య 

విలియం దుంచుటకుం దగినంత యవకాళశ 
థి 
ముుడుట, 3 న్యా వారము వాహుళ్యముగా 

/ 

తులు. అనంగా తయారలెన వెన్న, పెరుగు, 
య 

నడుఖటకు అవకాశము నొసంగు పరిసవపవిస్త 
P 

"ముద లగు స నిలువయె చెడ్డి 

పోవకుండునంతటి గిరాకీయుంకుట, 

"పెనుద హరించిన బతు ౧ యుప పట్టి 

నేప కాన రీవ్యా పారముజయ పదము గా 

నెజువేజంజూలదు. ఇవీ లభించినను మున్ముందు 

పశువులను కొనుటపన్సు అవి ఫలొన్నుఖములగు 

నంతవబకు భరించుటపను మదుపుకొంతశకావలసి 

యుండును. తగినవారిచె సువ్య వస్థితము గాజరుపం 

బడు డై రీఫారములు లేనివోట్ట పరిళుభ్రనైన 

అసలుపాలు లభించుట దుర్గ్శభము. ఒకవేళ 

గ పాండిపళువులు-పాల పరిశ్రమ 

విశషవ్యయపీయాసములవలన నీళ్ళు కలియని 

పాలు లభించినను పశువులు మేయు మేకను 

బట్టియు, వాటికి వేయు దాణానుబట్టాయు వాల 

గుణమును, రుచియును, మాటుచుండును. 

ఆరో గ్యవంతములు కానట్టియు, అస్య భావమగు 

మేత మేయు నట్టియు, పళువులవలన సంభవించు. 

పాలుగాసన్కి వానినుండి తీయు చ ఈల 

గాస్ ఎంతమాత మును పరిగృహణ యోగ్య 

ములు కాన్ఫ, పిథులందు. దిరుగుచు పులాపలు, 

మలప దార్థములు మొదలగువానిని దిను పశువుల 

పాలు వాడుక చేయు వారికి విషజ్యరము. సోకుట 

(Typhoid fever) వెద్యశాస్ర్రవే త్రల పరిశో 

ధనలవలనం చేలినది* పా లనినంతనే స్వభావ 

సిద్దములగు గుణశర్మస్వ భావములు గలిగినవె 

యుండవలయును. గాని అనారోగ్య భూ యిష్ట 

ములె శీణగుణముగల తెల్లని యెదివపదార్థ 

మైనను వా లనివించుకొనంజూలదు, 

అపంకుభ్యమగు జల మందులో6 గలుపుట 

వలన వాలద్యారా జలవాహాకములగువిషూచి, 

కయ మొదలగు కొన్ని రోగములు వ్యాపించుట. 

సంభవించుచున్నది. | 

మంచిజాతులకు మంచిమేత పెట్టి మంచి 

జాతులచే. జత కట్టింపకవోవుటచే గోగణము 

నందలి మంచివంగడములు నానాంటికి వీణించు. 

చున్నవి. కోన్ని వంగడములు రూపుమాసి 

పోవుచున్న వి. పాలు అన్ని చేశములయందును. 

పసిపిల్లలు మొదలు పం అందబకు 

నత్యవ సరమగు నారోగ్యకరమెన యాహోరము. 

అయినను 

దోవపూరితము _లెనవో వానివలనం గలుగు 

మేలునకన్నం గీడే యధిశముగా నుండును. 

సకియెన మూంలులేని పాలు నిలువ చేయు 

ముంతలలో నసీగలు, దోమలు మొదలగునవి. 

పడి,శలరా మొదలగున ౦టువ్యాధులువ్యావి ంపం 

సరియెనరీతి గా సంగంహింప6 బడక 



పా(డిపశువ్రలు-పాలపరిశ్ర)మ 

జేయుటకు దోహదము లగుచున్న వి. పాండి 

పశువుల కారోగ్యవంతమగు నాహారము పెట్టక 

హోవుటవలన నట్టివాని వాల Pee Ue 

వారికి అ నేశవిధములగు నంటు వ్యాధులు వచ్చు 

చుకును, పాలలో నీకు కలిసినకే నేతిలో 

కను ముద లగు చద తల కలుపయబకు 

చుంనును. 

పాలవిషయమునను తేజ న్ఫములగు నుప 

పదార్థముల విషయము నను అత్యంతజా గతతో 

పరామర్శించి వుజియు నుపయోగించుట 

ఆరోగ్య భాగ్యముగోరు (పతిమానవునకు సత్యం 

తావసరము. 

తగినంత పకికీలనచేసి ఉ _తేమజాతిప దార్థము 

లనే ఉత్ప త్రీ Te దహానుక్తేతై 

యుందుటయే దేశముమొక్క_ ౪ రికాభ్యదయ 

మునకు హెతుభూతేము, 

లాక్ష న ముద్ (acto Mm౩3tre)అను తీర 

క పట న పాలను పరికోధించుట 

సెయోద వాయశవుని తేలంపవలసి యున్నది. 
న్న్న 

కెంద”సబములయంవు చెరలను నెలొల్పీ 
JP or | 

ఆమకమున సతముుయంను. 'వాసనిశాఖలను 
= P 

ree చుట కరర 

కు 
అధికము శా పాలనిచ్చు మంచిజాతిపకువ్రులకు 

బం మెన ముంచి మూహార మిచ్చుట అభ 

సియము, 

స్టైలో ఇ యక బి 

అంటుకో గములుగల పశుపులనుంక  కెటిం 

చుటయు వాంఛ నియమము. 

పాలు వితుపవానిని తజచుగా మార్చుచుం 

డినయెడల పశువులు వొ) తచేసి పాండి తగ్గివోవు 
J-* ౯) 

తవు 'ేళములో చాలినన్ని వాలు జభింపక 

పోవుట, విచేశ్రములనుండి ముద్ద పాలు (001- 

densed milk) తెచ్చుకొనుట. కొక కారణ 

నుగుమున్నది, వట్టిపోయి 5 పశువ్రలను కసాయి 

1828 పాండిపళువులు-పాలపరిశ)ము 

వాండ కమ్ముట కొన్ని పట్టణములలో నావార 

మెయున్న ది. ఆవు పాలక న్న "గేదెపాలలోమిసివి5 

విశేషముగ నుండి పాచ్చువెన్న లభించును 

నంగడము;-సరియైన మేంతే తేకపోవుటచేతను 

మంచిజాతులచే జతకట్టింపకపోవ్రటచేతను. మేల్య 

యిన వంగడములు కనుక నుముగా ంచు 

చున్నవి. 

అధమజాతి ఆంబోతు లవలనం గలుగు సంతతి 

అనారోగ్యవంత మగు అధమజుతి వంగడ 

మగును. పశువులలో శైత)బలముకన్న వీ 

బలము ముఖ్యము. నీరసజాతిదూడలప తప్పని 

సరిగా బీజవిచ్చేద నము చేయించుట అవసరము. 

పశురోగముల న బిచుటకు sr 

మవసరము. 

' కీత్రగేవని తులనుబట్టి కూడ పళువుల పెరకు 

వయు చ స 

ఆర్యులకు పభుధన మె 

ల. ధనము. అట్టిధనము నభివృద్ధి చేసి 

రతీంచుకొనుటలో నత్త సనికికామ్క 

పూర్వకాలమున 

పాలనుండి వెన్న క 

ప ళ్ 
తియు డెరీకి కావలసిన 

పదారముల 

పరికరములు; we 

తోడు పెట్ట 

గూడిన పరుగును కన్నముతో 

రవి వెన్న తీయుట అనాదిసిద్ధము గా నచ్చు 

చున్న యాచారము. వ్రటీవల పకృతిశాస్ర్రపరి 

హాములయందు పహాలుకాచి 

(గడలతోం 

గ 

భ్ 
ల 

జానము ప"”బలీ 5చి* పాల సవరం వెన్న తీయు 
షా స | ప్ 
పనిముట్టు కని పెట్టండి పసుతేము పయోగములో 

లు 
నున్న వి. 

ఈంగలు, దోమలు, చీమలు, మొదలగు 

మికీటకేములు పివేశింయుట. కవకాశము లేని 
కు భమైన గది ప క్యేకముగానుండవలయును. 

శేటర్ ' ఆల్ఫా లేనల్ ME : (Alfalaval 
seperator) అనబడు యంత సాహాయ్య మూ 



-పాండీపళువ్రలు-వాలపరిశ్ట రు 18: 

వలన పాలను కము (Cream) స్కీమ్మిలు,- 

కంద వెజుచేయవచ్చును. 

(Cream) ను బట్టర్ బేరల్ అనంబడు 

శీపా ఆకారముగల యొకి కజ్ఞ పెళ్టులో 

తిరుగుడువిడిని కొంత సేపు క్రోప్పినయెడల సర్రు 

కాత్రిపోయి పూసకట్టిన వెన్న మిగులును. దీని 

.నొకబల్లమో(ద వేసి తడి యొ త్రినయెడల వెన్న 

(Butter) తయారగును, నిలువ యుండుట 

కావలసినమెడల శుభమైన లవణము దానిపై 

“కప్పవలయును. 
స్కీమ్ అన(బడుపదార్గమును లేంగలపు 

పెట్టుట పాశ్చాత్య దెశముల యాచారము. 

Cream ముగానే బిస్క-టు మొదలగు 

నవి ముంచుకొొని తినుటకు ఛాల-వోట వాడుక 

చేయబడును. న 

హిందూ దేశ మందలి ఉన్హమునకు నన్న 

తయారుకాక కరంగిపోవుచుండును గాన మంచు 

న (మెశపవాయడి చూ 

గోగణము, శీరములు:- మన చేశమునందు 

వందమంది జనాభాకు ముప్పది. యావుం 

వంతునగలన్ర. ఇంగ్లాండు దేశమందు వందనము 

దికి పదునెనిమిది యావులనంతుననే గలవు. 

"కేవలము పాడికొబి కే గాక, మూంసముకొబవ( 

సూడ నారు పెంచుదుకు, ఐనప్పటికిని నారికిని 
సాండిలోపము లేదు. పాలు మిక్కిలి ఆకోగ్యకర 

ముగా నుండును, 

బెల్లియమ్ చేశ్టములో వుదమంనికి ఇరువది 

'రెడావ్రలవంతున నే గలవ్ఫుః తాజా పాలు దేశ శనం 

లకు సప్టయిచేయుటయ సా యా మనినక కపప 

ముప్పదినాల్లు టన్నులు Condensed milk 

వారు ఇతర బేశనములకు రవానాచేయుచుందురు, 

డెన్హార్కు- పళుమాంసభతుణము చేయు దేశ 

_మెయైనను వంద మందికి ఎనుబదియాబు వంతున 

గోవులు గలవు, అక్కడ 1,47,711 టన్నుల 

ర్ట పాణినిగోతము 

నెన్న తయా రగుచున్న ది. ఇతర . చేశములకు 

క్క రిరరి టన్నుల Condensed milk రవానా 
చెయంబకుచున ది. 

Swiss milk సప్రయిచేయుటకు ప్రఖ్యాతీ 

గాంచిన స్విట్రరాండు దేశమునందు వందమందికి 

ముప్పదియేడు అఆవులవంతున గలవు. వపేట 

ముప్పదియేడువేల టన్నులు ఎగుమతి చేయ 

బకు చున్న వి, నెద రాంయలో వందకు ఇరువది యే 

డావులు మాకమే యుండినప్పటికిని నలువది 

యేకువేలటన్నులవెన్నయును, 168 వేల టన్నుల 

Condensed milk ను ఎగుమతి చేయకు 

చున్న ది. 

సాక ఉపగణము-- ః ఇది అగ న్య 
పాొగణముదలి యొక ఉపగణము. ఇందువీడు 

గోత్రములు గలవు. ౧ ఛిల్కి ౨ నంది, ౩ పాణిక, 

ర వనొక, ౫ మామిక్క ౬ మిలీ, ౭ విమిలీం 

ఈ ౭ గోత ములకు బ్యోవర; Set | స స్ట 

పోనాతుక; పాణశ, 

పాల్రికగో త ము- 
చూకు:డు), 

సాజ్ గోతం ము-(నిధ్భవగణము చూ). 

సొఖీని (సాణీనౌ చార్యుడు) 

నక రణ శాస్త్ర ము నకు సారము వచించిన 

ము హోనిద్యాంసు( సుం ఇప్పటి పంజాబు బేక మున 

పాణిక ఉపగణము 

వాెహారాకనగరస మోాపమున రావీనదీతీకమున 

నుండిన (తొల్లింటి గాం ధార దేశము లోని శాలా 

తఇరనివాసి,ః 

ఈశని శేషాంశ్రసంభూకతుం డందురు. సర 

Su యూతేని “యాక, “మమునకు సమోప 

కొంద me (పతంజలి నుహరి చూ, .) 

మాసన్ త్రవంలా (ధనంబయనణము 

చూ కుండు, :) 

పాణిని గూత్రము--(జమవర్ని వత్స 

.ఉపగణము చూ 



పాణ్యవ నో గోత్రము 

సాణ్య వత్త గూత్రము- (పేతహవ్య లేక 

యాస్క-గణము చూడుండు). 

పాతకములు (ఉపపాతకములు: 

మృుహాపాతకములు,  పంచమహాసొత 
రవంలు)--- పంచమహాపాతశములు!- ౧ 

స్వ సెయము (బంగారమును | SO వీంచుట్స, 

Be తోము శు! 

(శాగుట), ౩ బహ గహత్యే (పాణిని హీంసించి 

వ రో గురుతేe ల్పగమన ము సగ మహా 

పాతక సహవాసము. 

ంచోపవాతేకములు:- ౧ స్ర్రీహక్య్య్క ౨ a 

r (న 

(వాత్యితె (ఆపః నయనాది సరస్కా-రము:. “అ 

కాలమున జరుగపండినవాండు (వాత్యు(డు) 

త్ర చ"ర్యము (చగలించుట్స, ర బునానువాత 

కము ( అష్పులెగ వేయుట), ౫ 

కము (ఓ బాసనాగ్ని eee | 

దశ పాతకములు :- ప పోదును, 

ఉపపాతిశము.₹దును 

we న స * 

అనాబా తాగ్న్న 

స. దన్ష్స పొతపిము అను 
చా 

న మ. 
ఇసి 

౨ అయాజ్యయాజకము ( చయనాని కును 
J 

చేయుట, 3 పరదాశాగమనము, ౪ అత్నిని 

౬ మాప 
లి 

త్యాగము, ౭ విన త్యాగము, ౮ స్వాధ్యా 

(శ్రేయము, »* గ్గు రుత్యా, re ము, 

య త్యాగము ( వెదము మజచుట), ౯ అన్నీ 

త్యాగము, ౧౦ సుత త్యాగము, సజు. నరవి 

తతి (Ss 'జెడిప్ వస. సన్ను ఉండా 
త, 

య. ౧-౨ జ్వేవ్పపకి రివేదనము . (శేమ్ముని 

పెండ్లి చె Ee ౧౩ పరివేక స్పక్యాదానను 

ae re ౧౫ నస, 

చూషణ prety ౧౬ శ. 

న Me ౧౮ బేతాళ స J / 

1350 

ఇకక 

పాతాళ పురము: 

౧౯ ధర్మా రామవికృుయము, 90 దా శావిక) 

యము, ౨౧ అపత్య (సంతాన విక్ళయము, ర 

9 న్యాత్యేతె (సంస్కారహినత్య, ౨5 బౌం- 

శవక్యాగేము ౨౮ భృ తాధ్యాపనము (డబ్బు 

తీసికొని _వేదముచెప్పుట్సు, ౨౫ భృకాధ్య 

యనము (జీతము గొని వేదము చదువుట), 

౨౬ అపణ్య (నువ్వులు, వాలు, నెయ్యి మొ॥) 

నిక్రోయము, 

(గనులయందు), ౨౮ మహాయంతే (గానుగ) 

సవర heen ఓషధీహీంసనము, 3౦ స్రేయా 

92 సర్యాగాశే ష్యధికారము 

( భౌర్యనలన) జీవనము, 3౧ అభిచారణము 

(నిరపరాధిని బాధించుట్స, ౩౨ మూలకర్శ 

(లోంబజుచుకొని 

(ఇండిహోని) దుమచ్చేద నము, ల ఆ త్మార్థ 

పాడుచేయుట్స్ర, 33 అశుష్క- 

మ ను (ఆ, దెవ్య వత్చ, కార్య 

ముల మానుట), ౩3౫ సిందితాన్న భతుణము, 

3౬ అనాహీతాగ్నిత (అగ్ని హాత్యపరిత్యా 

గమ, ౩౭ చౌర్యము (దొంగతనము), 3౮ 
దెవపిత్ఫూణవిము (బుణము తిర్చమి), ౨౯ 

న (అయోగ్యశా స్త్ర ) భిగమనమ్బు, 

ఠ౦ కౌఠీలన్య కయ, శం భ్ సేయము, 

9 పశు సేయము, ర స్వర్గ సేయము, ర్త 

(వొత్తి ల్రియున్న) స్రీ ౦యెవణము, 

రణ ,న్నీవధ్య ౮౬ శూదివధ, ౪౭ _వెళ్యవధ, 

లేరా కత్రింయవధ, రర a _స్పిళ్యము (దేవుని: 

నిరాకరించుట), 

పాతదొంగ ఎప్పుడు ఒకమాటు 
దొరకిపోవును--(ఆంధలోక్ క్రి, 

పాతవి లేక పాతలి-గోత9ము -- 
(నాహులగ ణము చూడుడు 

నాతాళపురము ---రామాయణమున, 

ఉ_త్తరకాండమున _౨౩ అధ్యాయమున, దీని: 

పృశ్రంస కలదు. దీనిని అరా -ఈనా" 

న్యమునకు కొంతదూరమున ఆకన్ (బమీనది- 



-పాతాళము, చాహిక లేక... 

యొక శ శ్తరదిశనుసోగ్గినాపరగణాలోని ఇప్పు కు 
ఆక్సు అసి పిలువంబడుచున్న తావ్రను తొల్రింటి 

సాకాళపురిగా పోల్చియున్నారు.. ఒకప్పుడీ 

పరిసరపా్రంత దేశమునకు పాతాళ బేశ మని 

క భూపతులు న్ | 

పాతాళము బాహ్లిక లేక వాహిక గ 
శము, బాల్భురాజ సము (బక్షి క్ట) యా) 

దీనిని చాహీక లేక వాహిశ డేశముగా 

"పొరపడశరాదు. వాహిళ వేజుదేశథము. ఇది 

(వాహిక లేశ చాహైక) వేజు దేశమును నె 

యున్నది. 

గ్రీకు చరిత్రకారులు బాపహ్తిక మును బక్తి యా 

యనవానరి. ఆ అపేచే చే.టికిని సాంగులు సతము 

వాడుచున్నారు, బృహత్సంహిత ౧౮ అధ్యా 

యమున ప్రజలు వాభాకు లని చెస్పంబడి యు 

న్నది. ఇది కుకుష్కస్థానము భోంది, మక్స్య 

పురాణము ౧౨౧ యును తుషారదేశ మం 

వర ణన యుసనన్, తు సారశబ్లము తుఖాముగ 

మావముటతో నాయగక తుకష్కుమునజనలహాన 
దెచ్చెనేమో, 

నకులుని అశ్వ చికరు ఉత్తమా 

శ్యముల కారోపింపం సనమ కల్తి 13 చక యూ 

చేశమునం న ఎ కె ననియు, 

ఒకప్పుకు బొఖారా మును, వేతెకప్పకు ఖునా 

నద్ర న. 

ననియు! చెప్పంబడే 

ant రృ నములు గాన నగుచ్చు న్నపి స! 

మా కపెసుకములు, 
జాలి 

ఈ చేశము పాతాళముగం 

గాసి అని 

జెప్పంబపన 

దేశము. పాతాళమునకు .భోగవకేపుర మను 

నామము గలదు. పాకౌళప్ర్రకము రాజధానిగ 

 జెప్పంబడినది, 

బ్రిస్సటి రాజథానియగు బల ము నుంటి 

యెయున్న పురాతనప్ప పాడుదిబ్బలుగల | పే 

శ్రమును తొలింటి చాహికపుకముగ పో ల్ను 
షి య 

1831 పాతాళము, బౌహీక లేకు. 
య 

చున్నారు. బాహీకపురము చాల్సికముగా 
య యె 

మాజీయు కడకు చాల్లుగ నయ్యెనని పరిశోధ 
Ey 

కులు తేలంతురు. 

భోగవతీపురమే బౌల్డుగ. మాతెనో లేక 

బాహాకపుర మే mo మాజనో గాసి గ్ a 

చరిత: "కారులు సభ. యని వా" 'సియున్నాఘ్. 
/ 2) జే 

హిందువులు పాతాళపుర మని ఇెప్పినదియు, 

పుఠశాణములందు భోగవత్రీప్టర మని వాయ 

బడినదియు పారళీకుల మతగింథమగు. జెండ 

వెసాయందు 

నిప్పటి బాలు నంటియున్న పాడుదిబ్బలశతా వే 
రో ఖు 

యని నిదర్శనములు గానవచ్చుచున్న వి. 

తురుష్క-భాషమందు బాలిఖ అన రాజ 

నివాస మని య్భుము. భవిమవ్యత్పు రాణమున 

బఖీ యని చెప్పంబడినదియు త్తి 

పతిసర్ల 3-౨-౧౧ యందు బౌహ్రిక మనియు, 

తరం బలీ 

ఆలయ మనియు, అమకకోనమున బలిసదన 

సేయు ఈ రాఎ భాసిపుకము వేర్కొనంబడినద్మి 

బాలు పరినరములుఎము న... ర తల్ల 

నసిచినట్లు చెప్పంబడిన నివాసభవనముల కాశ 

మొదలై నవి చూపు చున్నారు. 

రామాయణమున క 

ho వామనావతారమున పిషు 
ల 

రాద, భషు:డు గాంబెయం. 
స్త్ DU 

పూని, కదప బరుకచ్చ దేశమున స్ట్ 

యాగ మొన ర్చెననియు, దానిని శు, శావార్యు( 

meen ననియు, నా దేవుండు పనసిదుడే 
స ర్త 

పాకాళి శాజా 

నగుచుండినది ఈణూా 

పత్య మొసం? ననియు, గాన 

"ప్రక దేశము. ఇది పాతా 

ఫే ముగ తేలంపం బడెనని తేలుచున్న ది. 

గీకుచరి తెకారుల నో "తలనుండి  తొలింటి 

బె్ట్రోయా "దేశము నెభవో పేక మనియు, 

కౌబూలు ఖురాసాని, బుఖా రావీము లిందుంచేరి 

యుంజెననియు నెజుంగగచున్నా ము. పరిశీలనల 

వలన అజుుపది శ్ర తాబ్బముల నడుమ నొకప్పుడ్తు 



పాతాళములు ” 1852 

<< వనాని గుసాస్పను లేక విటాశ యనంబడు కో న్త్రవంః 

పిభుపాలనమున జే ట్రయో బేశమున స్పితేము: 

డనుపేరుగల జరధ్యుస్త్ర జగద్దురుండు కొం 

కౌలము వసించెనని చెప్పంబడ నది, ఈసందర్శ 

మున తస యన వరుణు: డసియు, జనా అస 

భ కిం డసియు6 గొంద ణును తెలంచుదు జరా 

(రోసు యనుపదము కాలగతిని జరధ్యుస్ర 

యాయ గన జరభు, సు జగద్వురు 

శీవ్య వర్లమగు పారశీకులు రాతస కం 

లగుకితన దేవతలకు విరోధుల న యార్యు రిప 

యు, చేవాసురయుదములకువిద ప జయమంది'క 

జీవళాసమోవలంబుళే యొ యొ త్తీడికి వేజై 

రనియు నె్హుంగునది, 

చేశ 

"బాలువుఠమునందు, అచట పాడుపడిన తావ్ఫ 
క్ష వ త్ 

లందు ప భక్షగొరవము అధి! 

వారు దీనిని ఉములిలాద్ 
ay 

వముగను, కుష్చాతులిసా మని భ కటెతను ఒలు 
Creer, జ 

ప) మును మంట, 

నుచుందుకు. ఉములిలా దన వగగముఎ తని 
షు 8 

యనియు, కుబ్బతుప్; నా మన ఇనామువుతాల 
న a mm 

ల తే డో 

ముం రరర యు 
» 

Ad 
శ్ర 

యోపని భాగ మనియు న. 

వలయును, 

పారశీకు లిట తొ 'ల్లింటికాలమున నొక అన్నీ 

వలయ ముండిన దనియెదరు. ఇప్పుడు దేశ 

మంతెయు వ 

చాల్చు ద మనంజరలయగు చున న్నది రాజణాని 

బాలుపుం 

_ నాతాళములు( సప్తసా తా తాళములు)- 

౧ అతలము-& t6lit68 నివసించుజేశము, ఆ 

వితంము- Abtelites నివసించుచేశము, 

ము-Neph-thalites నివసించు చెశము 

౪ తలాతెలము-Tocharis తతీకులు నివసించు 

దేశము, ౫ మహాతలము- Haitalites నివ 

3 నితెల 

సీించుదొశిముం . 

పాతొళములుూ' 

౬ సుతలము - Leidarites నివసించు" 

“దేశము, రసానది పెభాగమునం గల చేశము. 

పిరికి సురభి యనియు పేరు కలదు. ఇంకను. 

సుపరులు, గరుడులు అను పేరులు మహాభారత. 
af 

మున ఉద్యోగ, ౧౦౦-౧౦౧. అభ్యాయమున 

గాననగు చున్నవి, ఏరిలో శకులు జరధు(స్త్రువు- 

తొవలంబులై ర 

2 రసాతలము- రసానది స సివహించులోవ- 

ఈలోవయం బే సిధియనులు, హాన్లు నివసించు. 

జారు శ్రకులును గలరు. వీరు నాగ 

హన్ల తోొల్లింటిశే నిరు పసరు 

పు 

సంతతివా 

రనంబడిరి, హా 

అసియుండే నంట, సి జండాల పె 

చహ్నముగ కుల జెడి నః 

నుహాభారతమున ఆదిపర్వము ౩౫ అధ్యా 

యమున నాగములపే పర్లు వివరింపబడినవి. అవి 

యన్ని యు ఈనాగవంశము వారిలోని జే భదములు. 

జై "సన్వునికులము సీవీస్ తెగ (సోగ్లియానా 

వారలు), వాసుకికులము ఉసుయివిసప్ తెగ. 

కాక్ క సంతేతివంక్రపు తెగ టోవారిన్ * అవ్వతిం 

నాగసంతతి తెగ అసిన్, తీ తిరనాగసుతతి 

వగ తా కారులు తారారు iT 

తొల్రింట పాతాళ చేశములం 

దుండియీ ఇతర్యపాంతీములకు వ్యాపించిరసియు, 

తు నేనియను 

దానవులు 

వారు సంబంధ మనియు 

యఖభిపాయ 

తోథ్రింటి హారణ్యక సిపుని నివాసము. ది. 

కాస్పియన్ సము దమునకాగ్నోయము ననున్న ది* 

పిదప భరతభూమి కేతెంచి ములాలా పరిసర 
పాంతముల తననివాసము గుదుర్పుకొ నె నని 

"తెలిగుడినిం చవ. రి నివాసభవనము సుత 

లము (Trans caspian District) నం 

దుండెనని హరివంశము ౨౬౨ యందు పొడ 

కశ్లైడిని. స ప్తపాతాళములు కిం దిలోకము? 



పాతాళవతీనది 

లనుతేలంపు మధ్య కాలపుఅజ్ఞానజనితపరిక్ ధనా 

ఫలితమువల్లనై న యూహాయె యుండనోఫు, 

పాఠాళవతీనది---చంబల్ నదియొక్క- 
ఒకశాఖ. దీనిని భవభూతి మాలతీమాధవనాటక 

మున పశంసించియున్నా (డు. 

_ పాఠాళా (పాటలొ) దేవిసఠముైా 
(పాటలీపుతుము చూడు(డు). 

స్మాతాసాతం నిచారస్తు ధేనుపన్నగ 
దొరారివా--- ఆవునకు గడ్డి వేసిన పా లిచ్చును. 

పామునకు పాలుపోసినను నివ మిచ్చును. ఇక్తే 

పాతా పాతని వెక మజీంగ దానము చేయవలె 

నని భావము, ఇది. సంస్కృత భాషయందలి 

లోకో కి. 

సాల్విక గ్యూత్రము — (బొతథ్య ఉప 

గణము చూడుండు, .) 

పాదఅపానగవునాసనవుు-- యోగ 
శాస్త్రమున శప్పంబడిన ,యాస 'నములలో 

నొకటి, ఇది ది(నిధము. 

౧ వామపాదఅపానగమనాసనము- కుడిపా 

దమును ఎడవముమోంకాలి సందునను, ఎడమ 

మడమను నాభికడ నుంచి కూర్పుండుట, 

౦ దహీణపాదఅపానగమనాసనము-ఎడమ 

పాదమును కుడి మో6కాలి సందునను, .కుడిమడ 

మను నాభికడ నుంచి కూర్చుండుట, 

ఇది. శొఖాసనము పోలికగలది, దీని 

వలన అపానవాయువు బహిర్షతీమగు నని 

చెప్పంబడీనది, | 

పాదకాయనగోత్రము--(ఆపమన్యుగ 
ణము మా, ) 

పాదగండీరము (సాదవల్ళి కము) - 

ఇది స పద (బూర గాలు) క 2 జేరు, 

పాద త్రికో భాసనము-- యోగశా స్త్ర 
మున చెప్పబడిన ఆసనములలో నొకటి, ఇది 

మూ(డునిధములు. 
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౧ పూర్ణపాద (తీకోణాసనము-మో కాళ్లను 

చేల నానించి నిలిచి ఎడముపాదమును ఎడమ 

రొండికి సమముగను, కుడిపాదమును కుడిరొం 

డికి సమముగను పెకెత్తి పట్టుకొని ఒక్కొక 

మూరెడు దూరమునకు సాగించుట. 

_9 వామపాదతి "కోణాసనము- కుడి-కా బీమా 

డమ సీవనికీ (గుదసానమునకు అండములకు 

నడుమ ప 'దేశమునపు) 2 తిక కూర్చుండి, ఎడము: 

మోశాలినినేల మోపి, ఏమట దవ ఎడమ. 

రొండికి సమముగ నెక, మూరెడుదూరనుం 

దుండునట్టు సాగించి చేతులను సిద్దాసనము 

నందువలి నాభికడ నుంచుట, ( 

ఏ దవీణపాదతి' 'కోణాసనము- ఎడనుశాలి 

మడమ సేవనిస్థానమునప ఒ త్తి కూర్చుండి, 

కడి మోకాలిని నేలమోవీ, కుడిపాదమును కుడి. 

రొండికి సమముగ నెత్తి, మూరెడుదూరమున 

నుండునట్లు సాగించి. చేతులను సిదాసనము 

నందువలె నాభికడ నుంచుట. : 

సాదపసారికాన్యా యము “అడుగు 

శత అంతా నాదే అనినట్టును “వేలు 

న్యాయము. ఇది భికు పా ద|పసా' 

న్యాయమువంటిదే. (చూ: కుడు.) 

పాదభూతగో త్రము-(క కోయ గణము. 
చూడుడు.) 

పాదములందు కాయలు (00229 

on feet )—పాదరకులు పాదముల కీలు కెన 

కతన పాదములందు ఒ త్రిడికల్లీన 'తావులందు. 

సే 
రై = 

చూవి తే మండకూడా మింగి వేస్తా: మనినట్లును. 

ఆఅరమి మిచ్చు 
య 

రణ 

చర్మము మొద్దు బొజును, దానికి త్వరలో విడు. 

దలయై రక్తము శు భముగ నట (పవహింపం 

చేసిన కలిసిపోమెడిని. 

ప్రవాహ మట గలుగకుండెనేసి. 

అటు గాక బాల 

కాలము ర శ్రేప 

చర్మము ముద్దు బాలుటతో నాగక కాయ. 

లేర్పడును, ఇది యాహి దేశము వృథా యగుట 



పాదరసము 

యని భావము, అట చెతన్యశ కీ యుండదు. 

పాదమంతేయు నొశేకాయ యగునేని వాటిపని 

వేయ నిబ్బందియు! గల్లెడిని. తొభ్రింట చీనా 

దేశమున ప్రీలపాదములు బిగియంగట్టడి 

'యనుగనీయకపోయి నకతన ప్రశ్రా౭లమునవాప 

'నకువలేకపోవుట కిదియే కారణము, 

పాదరసము (Mercury or Quick 

silver) — దీనికి ఆంగ్లరసాయన శాస్త్రమున 

‘Water silver అనిపేరు. కాని సర్వసాధార 

ణముగ వాకుకయందు దీనిపేర“౩మరుకారీ”. 

ఈపేరు గరకు 'లిడినది, వారిదేవదూత యగు 

"మెర్క్యూరీయొక్క- చేరు. ఇది యాంగ్గరసాయన 

శ్యాస్త్రమున Element గా చెప్పంబడీనది 

దీవనికిగల పర్విడుచు దొర్లు శ క్రినుండయు 

బాహ్యా కారము నుండియు దీనికి Quick 

silver అను పేరు వాకుక గానోపు. Quick 

అనిన జీవిం+చియున్న Sg SE సంసకతే 

గంంథములం దిది 

బడినది, రసాయన శాస్త్రవిదులు దీనిని లోహా 

ములలో నొకటిగం చెప్పినను తో హాలకీణము 

బిందు గానశావు. ఇది బంగారమునందు కలి 

యును గాని కాల్చిన నెగిరివోవు లక్షణము 

గలది. దీనిని భరతచేశపు రసాయన శాస్త్ర 

నిదులు ముద్దగ జేయు చుండిరి. అట్టిస్టికియందు 

దీనితో = క అటిక పాత్రలోని య 

కొన్ని రోగముల నడంచుళ క్రి గలదియందురు. 

సర్వ సా ధారణస్థికియం దన్ని పతోన్షపరిస్థితులం 

దిది ద శవరూపముననే నిలుచును. దీనియందు. 

గల గుణవిచేషములవలన దీనికి భరత దేశపు 

నై ద్య వ తలు పాద (మూల) రస మని వేరిడిరి, 

ఆంగ్రరసాయ న శాస్త్రవిదులు దీనిని దన 

పరమేశ సరప్య్యముగా చెప్పం 

మ (Liquid) గా నెంశురిః అట్టయ్యు 

దీని విచిక)గమనమునకు( (దొరలుటకు న్్: 

అము బయల్నడ లేదు, దీనియందలి పరమాణు 

1884 పాదరసము 

సముదాయము (Molecules or particles) 

ఒకటినొకటి హత్తుకొనుటయం దఖికాళర్ష ణము 

కల్లియున్న వని మాత్ర ము పోల్చిరంట. పదియెక్సై 

నను పాదరసము ఇవాలబరువుగలదిగ సుండును. 

పెక జూచుట కిది వు. మనిపించదూ 

"కాసి ద్రవప దార్థము వల “ పవహించెడిని. 

ఇట్టయ్యు నొకగాజుగొట్టమునం దీపాదరసము 

నుంచిన వేడికి పెకిలేచుటయు, శీతలత్వమునకు 

వ; జాజుటయు (ఆగొట్టమును నిలువ 

బెట్టినచో) గాననగును. తెర్ళోమిటరుయంతే 

పరికర మో పాదరసముతో నికే చేయ(బడినది. 

పది ఉపరిభాగము (Surface) వలన 

నాకరి ౦ంపంబడునది గాక దీనియం చేచేని ఇడిన 

తేటి నుక (దోయంబడుచుండును. ఇది. 

నీటితో దీనికిగల 'భేదవ్న తి. 

లా, వ ఆంగ్ల Mercury, 

స రుద్రజః, రుద 

"రేతః, స్య్యూతః, స్య్యూతే రాజ,ః నివవీజం 

శివవర్యం, పారదక్కి పారతేక్సి ఈరళ ఈశ్వరః, 

పాదరసము లోహములలో నొకటిగ నాంగ 

రసాయన వే త్రలు 'లక్కాంచుదురు గాని, స. 

కాదని తేలంప(బడుచున్న ది. దీని 2000 6॥- 

ght 200. 61, Specific gravity 13.59. 

దీనిగుజుతు గర, అని చెప్పబడినది. ఇది 

సెంటీేడు 89.5 డిగీ9ల వేడికి. గరంగునుం 

పాదరసము మామూలు వేడియం దించుక్ 

హారించిపోన్చు ననికూడం గొందజుపరిశీలకు లచె 
దరు. సెంటి౫డు దు కిర్? డిగలవేండిక ఉడుకు 

నది. (పాస్టీటు తెర్నోమోటరు. లెక్కకు 
674.6 అగునని మెజుంగునది.) నిద్యుచ్చ క్తి 

పట్ట గాని, వేండిపట్టగాని, పాదరసము 1002 

conductor అని వివరింపంబడినది, పాదరస 

మితర లోహములతో కలిసి కడుసులువుగ 

రసమిశ్రలోహ మైపోవ్రటపవే వేరందినద౦ వ్య ము 

Quick silver. సరస 



పాదరసము 

"పాదరసము ఇంగిలీకమునంద్లు ముఖ్యముగ 

దొర డిని. ఇంగిలీకమును Red Sulphide 

of Mercury అనెదరు. తొలుత ద౦వ్వండి 

న... వార -కతరి ఇంగిలీశమునుండి జాటి 

_ చిన్న చిన్న గోళములుగ చెదరియు ఒక్కొకవో 

జేరి పాదరసరూపమున ' విస్తారముగను గూడ 

గనులందు దొరకుటయుకలదు. గనులందు దవ్వం 

బడిన పాదరస మాళ్ళకాద”వ్యము Horn 

quick silver, Coccinite, Tiemannite 

లుగనుండును. ఇందు Horn quick silver 

ను కెలమిల్ అ నెదరు, ఇది Chloride రూపము, 

రెండవది యగు Coccinite అనంబడునది 

Todide రూపము,మూండవదియగు TiemMan- 

nite అనంబడునది Selinide రూపము. 

పాదరస మింకను బంగారు, వెండి లోహ 
ముల నింకియు, హత్తుకొనియుంగూడ దొరకు 

ననియు, (౦101260116 (ఇది Telluride 

రూపము) గను, 0౧౦116 (ఇది మెక్సికో 

"దేశములోని San Onofre నుండి పేరందిన 

దంట)గనుకూడ దొరకచుండుననియు సరిదురుః 

పాదరసము తెర్మోమాటరులందు, శ చారో 

మోిటరులందు, ఉంచుట కుపయోగించును. 

అద్దములకు కళాయి వేయుట కుపయోగించును. 

అనే కావధములలోకలియును, పాదరసముతో 

నీవలీంగములం జే జెసి పూజించుట కాయ్ వ స 

యోగులందు సుహిసి న న మాన 

శకేదోకల్సి గిన్నలుగ చెసి యందు వాలు నిల్వ 

యుంచి తాీన్రదురు. ఇటనేశవిధముల నుప 

యోగింతురు. 

చకగ శుద్ది చేయబడిన పాదరసము 

రోగులు ఆరోగ్యవంతులు ౫ గూడ సేవింపందగి 

యుండుననియు, తిదొపములను హరించి కస్ట 

రోగములు, వాతరోగములు, ధాతుగతరోగ 

ములు సర్వవిధములగు విషములు నివారించి 

1585 పాపనాశ నలీరమూ 

పుం క హాచ్చించి చమురిన్టియములకూ 

బలమిచ్చి ముదిమినడంచునని చెప్పబడినది. 

స్ జేసి పైని రాచుటవలన సవాయి 

కురుపులు మొండి నణములు కూడ మానుననియు. 

నందురు. క్రమముగ శుద్ధికాని పాదరసము కళ్ల 
నొప్పులు రనపటు మొదలగు ననేక విశారములం 

గల్లించును. 
వొదుకాసిద్ధిా-- వ స. సిద్దులు 

చూ(డుడు, +) 

పొదురాక్షి గూ త్రము--(అగ న్స్ ఉప 
గణము చూడుండు, 

వాధిక గర త్రవమ-(నిధృవగణముచూ, “| 

నాధిర్యాగూత్రము-- (జౌతథ్య ఉపగణ. 
ము చూడుందు. వ 

వొధ్యుశ వగూూత్రము-( ఉపమన్యు గణా 

ముచూడుండు), 

పాధద్గత గ్యూతము--(అగస్త్య ఉప 
గణము చూ.) 

సానిప్రస్థము-_దీనిక కుశస్థలి యనియు, 
కృశ్హప్కస్థ మనియు వేర్పు కలవు, (ఇప్పటి పాసి 
పట్టు (నామంతీపంచకము చూ 

పాను బోకరు న్యూ వదక అవ్పిచ్చు వాం 

డని వాణిజ్య పరిభాషయందు అర్దము, 

సాన్సే ఫ్రవిజమ్(౨2251271కు-బానిస 

శక సంహీ భావము సిబోధించు 

నుద్యమము. అఖిల దేశముల చానినజాతుల 

కాంగెసు కళ. 1877 సంవత్సరమున (పారం 
భింపంబడినది. 

పాపఘ్నీ నది దీని నిప్పుడు. దఠ్నీణ. 

వినాకినీనది యనుచున్నారు. నంది దుర్గమున, 

జనించిన నది. తొల్లింటి చోళ-బేశములోనిది. 

సాపనాశ నతీర్థను-అజనడేశమునశాను 
పర్షీనది పుట్టిన కావునక నమిపముననే బక 



'పొాషనాళన (వేత ము 18 

కుండముగుండా నది నడిచిపోవ్రచుండుతావున 

సీతీరము కలదు. ఆం కట చేంపలు పెక్కు 
యు 

లుండును, తికునల్వేలి మండలమున దతీణ 

ఇండియా SంUth Indian Railway అంచా 

జముద ) మనుసేవను (కలడకరిచిణా 
3 ర రు 

నుండి ఆబుమైళ్ళదూశము. ఇచటికిం గొంత 

దూరమున నానడియం చే చాణకీము గలదు. 
0 ౪ 

పనాశన (క్షేత్ర) ము = దకీణ 
వనమున తంజావూరు మండలములోని యొక 

re) 

oll 

J 
ARNE on రు ఇ 

కెయిల్యేపై పాపనాశ్షనము సైవను కం 

ఇట నొక పారతేశివాలయమున నూటయె 

నిది వినలింగములు w వట 

పూజించి 

ఏష్టుతేక ము 
సాం నలం 

శ్రీ నాముండు 

చులొన నచ్చ నంట, "కాసి, 

సస ర్యుల సనాతినధర్శమున వత 
(ఎ 

కులకు బాధగలుగంజేయుట (పరివీడనము), 

మనో వాక్కాయకర్మలచే నొనర్చు దోహా 

మలు పాతికకార్యము ల్ “నర్మ్సుట, పాతకలత్రో 

సహావాసము, దు ర్మార్ల పన పానము వొపములం 

గలించునని చెప్పంబశే పరిహారములు వివరింప 

బడేనసి, 

నాశ్చాత్యులందు ౮ నాపరాధము, దైవ 

శాసనమగు ధర్నముల నలీకమించుట, పము 

అనియు, 

జెప్పంబడినది. 

మేను నరించుట పరిహార మనియు. 

చేవుఢప లేడను మతన్గులకు పాపమనునదియె 

లేదు. దు క్నార్లకార్యము లన్నియు సంఘాపశా 

భములే యగుచున్న వి, 

సాపముకలచోటనే భయము. కోప 
ముకలచోటనే వైరము నుండును- 
(౮ లోకో క్రి.) 

(నసిద్ద వి సన్న, తము యున, ది సౌతిండియన్ 

6 పావీట చెట్టు(వాపర చెట్టు) 
6 a) 

పాపావురము-- (అపాపపురము + శూ 

పాపాయనిగూత్రము ఆ (అశ్మంథ్య 
గణము చూడుండు,) 

పాపాల్ ప్రభుత్వము ( (కట. వము 
చూడు(డు.) 

పాపాలే నటు (Papal St క. 

51216 of స Church అనియు నందురు, 

పోపు సంబంధమగు విశేషణము పాపాల్ అను 

పదము, ఐరోపా భావలందు పాపా (Papa) 

యనిన తండి్రవంటిమాన్యుండని యర్థము. పోపు 

చశిపనకప (Temporal nen 1 క్రంద 

నున్న టు... మని భౌవము, 

Pope Innocent Il] యను వారికాల 

మున ఇది గొప్ప రాజ్యమై యు9౨జేనంట, ఇది 

క, వె. ౧౩౦౦ సంవత్సర | పాంతేశాలము, ఒక 

నెపోలియన్ గడబిడలకాలమునం దక్క వీరి 

స్య్రభుక్యము ౧౮౬౦ వజప సాగుచుండెననియు 

చెప్పవలయును. అ లజ ఇటలీ రాజ్య మేర్చడీ 

[. భూము లాక్ కుమింప బడియెనంట, వీదప 

ట్ఫొ న్ని కడకు ౧౮ ౭0 లో అస్నియు ఇటలీ 

Nee బోయెను. పోపు ఒక్కమత 

గురువుగ నుండ నయ్యెను, ౧౯౨౯ లో గజా 

tican Soveregnty తీరుగ పోపు చేశికున 
కంగీశరింపంబడియున్న ది. (ఇటలి చేశము చూ 

సాపిజమ్ (Papism)- రోమను కేథలిక్ 
కస్టియనుమతేమునందు పోపు అనబడు మతా 

అధికార 
మును ఆంగీకరించు సిద్దాంతము, పొచెస్టైటు 
క్రింసియనుసిదాంతమున కిది పితివాదము. 
/ట థి J 

నాపిటచెట్టు (వాపరచెట్టు)-- లా, 

Pavetta Indica. ఇది పెద్ద పాపర యనియు, 

వీన్నవాపర యనియు శెండుఖేదములు గలది. 

పిన్న పాపరను పాపరబుడమ యందురు. పావిట 
చెట్టనియు ననుట కలదు, గ ఖ్ 

ధికారియొక్కా ఆత గన్న త్యమును, 



"పెర్ 

ెద్దపాపర వేడిచేసి విశేచనము కల్లించి 

శ శుభ "పజచు ననియు జలోదరాది 

సకలోదరనోగఘులం - బాప్ జఠర రాగ్నీని "జేయు 

ననియు, పిన్న పాపిట సమూలకపాయము ఆమ 

గుల్మరోగము, 

వాతము, శాగసరోగము మున్న గువాటిని Aap 

రించు ననియు జెప్పంబడినది. 

నొమైరస్ (Papyrus) —9దియొకకాకి 
తుంగ me కాడలుగల్లి పదియడు 

గుల యెత్తుగ పెరుంనది. దీనిని. పొరలుపొర 

లుగ కాగితమువే విప్పనగుము. 

. తొలింటికాలమున దీనిపౌరల నంటించి కావ్య 

త చుట్టలుగ (జుట్టి (Rolls) గ్రంథము 

లను ఈజిఫ్టు గీన్ పా9ంత చేశములవారు 
వాయు చుండిరి. 

“దీనికి 10105 అని /౧కుభా పానామము. 

ఆపదమునుండియె తొలుత ఏటిఇ పె న్యాయ 

బడిన కై _సవమతగంంధమునకు బై చి రనుే 

రయ్యెనని చెస్పంబడోనది. నాల్లు వేల సంవ వక్సర 

న్ టావులపె పై పాయ (గుడి స 

గగంథములు కలవు, అవి సీఛాతేన వాయ 

బడినని, ఆకాలమున భరత దేశపు స్ట ట్ట 

గ౦ంథములు తాటి యాకులపై వా్యాయంబకు 

చుంగడోను. ఆకాటియాకుల చెట్లు శ్రీకౌళ్ మను 

సందజాతిగం 'జెప్పంబడినది, 

| పావ్యులిజబు (Populism) జ 

సిద్దాంతము. (600103 

party) క, 1302లో పజల భూవసతుల 

హాక్కు_లకొొటకును, ఆదాయపుపన్ను నిబంధనల 

కొజకును, రెయిళ్యల న్యనహారములనుగురిం 

చియు పరిస్కా-రము చేసికొనుటకుగాను అమె 

రికాసంయు క రాష్ట్రముల లో ఒకసంఘుము చెల 

కొల్పండెను వ ఈసంఘుమునకు ఇతర 

పార్టీ లతో సంబంధ ముండెజిది కాదు, శకస 

పలుచని 

షం. మోాపవాపైర 

సంఘముయొక్కా 

18 వ్ర పామిర్ వీఠభూమి 

తరువాతేతరువాత (Republican) పజాసా 

మ్య వాదుల పార్టీ త్తోస సంబంధ 'మేర్చడి అందులో 

కలిసిపోయి నది." 

“భారత చేశమునందును అతివాదులు కాన. 

టియు (పజాశై మమును కోరునట్టియు. గొందటు 

po వపతోనే (Peoples party) ఇపుడు 
(102/నుండియు) పిజాగే సవ చేయుచున్నారు.” 

పాబియా. వ్రతి9 యులు (చౌహో 
నులు చూకుండు, 

పామ్ సండే (Palm Sunday) — 

es న ఏర దినము. ఈ సరుపండు 

గకు పూర్వపు ఆదినాకము. ఇది కీస "స్తు పభువు 
ణ పివేశమునకు క్ఞాపకార్థమగ 

జకువంుకుచున్న ది. . 

పామనృపాలు(శు ఈకవిచందు(డు 
)* వె. ౧౭౦౦ సంవత్సెర, పొంకమున సుక 

పుకసంస్థానమును పాలించిన ప్రభువని తెలియు. 

చున్నది. ఈసురపుర మిప్పుకు నై "మురాబ్య 

మున. పల. కా భార్లవ పురాణము 

నకు కుర కావ్యముగ రచించినవాండుం 

నైల్ ఇల్ల లలితేమి యున్న ది. 

కాతాదము 2 పెద్ద: నోమ మాజి నుత్యపు రా 

ణమును, శే నై లేళలీల యనంబడు నెదు 
యా 

జూ సలెంపట 

కవిత్వము చక జ 

వర్షములు కొ ము మును నీతని కంకిత మొనర్చెను. 

కు పెద్ద? నోము యాజి యె — 

ణయము రొచించినవా( డనియు, గ ద్వాలనోమ 

భూపతి Mon యనియు జెప్పంబడినది. 

పానిర్హ్ధ రభూని(Pamir Plateau)- 

క నాంగ్గ భాగి గోళ వ్యా స్త్రమున Roof of the 

Woild తని oo కాల్నీర దేశ 

మున కు త్తరముగానున్న పర్వతపీళభూమి, దీని 

నుండే టియెన్లాన ,  క్వెన్దూన్త, కారకోరమ్్ 

పీంనుకుస్ — కులు వెలువి న్యాపించి 

యున్నసి, కొం గ భూగో న్ లు స్తం సం a శశ్యాస్త్రవే త్రలు 



మల కులును దీని కంటియున్న 

వియే గాన నవియు దీని నుండియే వ్యాపించిన 

వందురు. కాని వాతయ! దిటి ట్ర వెన్ని యో యు6ట 

నది సరికాదని తోంెడిని. సారికోలుపర్వత 

పం క్ర దీనియందు వ్యాపించినది, అందు ముజా 

పర్వత మున్నది. ఇది సముదిమట్టముై ల 

౨౫౦౦౦ అడుగుల యెత్తుగలది. హీమాలయ 

మున పత్తరదిశయం దున్న పర్వతములలో 

నిదీయే ఎలెనది.. పీసంచమున నెక్కు_వ 

గస సరు లట. గలవని ప పితీతి. 

పామిర్ వీఠభూమి మంచుోస రుల మయము, 

గనుంట నిర్ణస మై యున్నది. స సరుల నడుమ 

మంచుచేః స్ట్ ప్పంిడిన పర్వతములు పెళ్టు కలవుః 

పాములజాడ పాములకే ఎజుక, 
స్వాముల జొడ స్వాములక యెజుక 
(ఆం ధలోకో క్త. 

పాములతో చెలిమి కత్తులతో 

సాము పోలీసువారితో సె హము ఒక 
లాటినే _ (ఆంధ్బలోకో క్ర) 

పాములు పర్పిడునేర్సు సీని 
మూండుశరీర భాగములు చేయు సనులు ముఖ్యము 

లని కన్లొనంబడినది. Back bone, 

Ribs, Large horny scales under- 

neath. ఏటిని Muscles కదపుచుండుననియు, 

అట్లు వాము వాత ననియు. గని పెట్టం బడినది. 

మ Ribs కడలచే పాము నడుచును 

యగును, ఇవి చానిశరీరమునం చేనకము 

లుండును. Back bone యొక్క ప "తిభాగ 

మున కొళటిచొప్పున నుండును. ఇవి “కువ 

యొక్క Seales నకు దగిలియుండుచు 

Museles వల్ల ఒకటితరువాత నొకటి కదలుచు 

పామును బా ళం జేయును, నడుచుతటి ఈ 

ప నుండి ఆ పక్కకు, అ ప్రక్కనుండి ఈ 

అవి 

1859 

ప్రకకు మరలుచుంట ఊత యగును. కాళ్ళ. 
వలె _ని గిందకును గాదు. సాగంగల 
వెన్నెముక దీసి ప్రధా నావయవము. లది 

కడుచులకనగ తెగపో నగును, కాన వన్న ప 

గ్ గట్టిన చిన్న ఇెబ్బదానినడకక చాధగల్లించెడిని. 

మషుతలో పు. ఫట గాని. 

స్వాములలో మెలగు ట కష్టము 
(ఆంధ్బలోకో క క్రి. 

పొాయసమైనను కుక్క ఎంగిలిపాథి' 

వేయవలసినదే-(అంధి లోకో క్రి, 

పాయాళ్చినీనధి--చితకూటపర్వతము. 
కడ యమునానదిలో సంగమించు 'పెళునీనదికి 

తలంటి పే పరుపాయాశ్వినీ నది, మజీయుదతీణవు 

కన్న డజిల్లాలోని చంద గరియని నామా నరము. 

గల నదికిని ఈ వే బరు గలద(ట ఇంకను తిరు. 

నాన్కూూూరు రాజ్యములోని పాపనాళశినీనది . 
కీచేరుకలదని వైతన్యచరితామృశమున గలదు.. 

సొయిల లేక పావిలకూరచెట్టు-- 
ఇది. గలేరలోని జాతి. దీనిని. గంగవౌవిల, 
సన్న పావిల, ఫుల్ల పావిల, గోళకూర మొదలగు. 

పేర్ణతో వాడుదురు. తదోవహరమై, చలవ 
చేసి మూశాశ్షరి, మూలవ్యాధి, సంగ్నహణి, | 
విదాహము, నీరుచుకుకు, పైల్యేము, నిక్కా-క 
మొదలగు జబ్బుల నివారించును, వెండుకల. 

కుదుళ్ళ బలపజచును, ర_క్రమునుళు భపజచును.. 

దీనికి పటికపంచచార, పుదీనా వితుగుడులు.. 
(గల్లేరు చూడుండు. )ఇందు బొద్డుపాయిల యని' 
య. అదియపథ్య కారి 6 యనియు నజ 

చెసి నిద చెచ్చు ననియు (జెప్ప బడినది.మజీయు 

సీజాతికి జేరిన చెండు క వాయిలకూర (రస. 

కహాయములు) వేడి జేసి వాతమును హరించు" 
ననిరాప్ము వైశ్యమును బలపర్చి గల వ్రణములు,. 



. పిమేహము, చేతరోగముల నడంచుననియు 

చెప్పుదురు. ఇదియుం గూరగ నొనర్పందగిన చే. 
ఈజాతికిం 'జెందియు కొంత భేదము గల్లిన 

జాతికి నంగ పావిల యనుజాతి యొకటి కలదు. 

ఇది వాతము, ఉబ్బు, మూతిరోగముల 

హరించి, మలబద్ధము గల్లించి పైత్య ముల 

చ్పీంచేపించు నందురు. 

సారణ గోత్రము — (పౌొర్ణమాస ఉప 
“గణము చూడుడు.) 

పారశీక (జరధుస్తు) మతము మాజ్బొ 
యాస్నామతము -- ఈమశమునక సరి 

యగుషేరు మాజ్ఞాయా స్నా మళము. ఈమత 

మ. మతీగగంథమిగు జెండ వెస్తాయం దీపేళె 

వాడయబుడినది, ఈమళస్థులగు పారశీకులు అర్య 

లు తొల్లింటి భరత బెళపు ఆర్యులలోనివాశే. 

తొల్రింట నార్యు లందరు మేరుళిఖరము (వార 

లీకుల పేరు హర్బశేజా) (పాంకేముల వసించుతరి 

ఏఠును వారును కలసియుండినవా చే యందురు. 

"దేవాసుకయుద కాలమున భరత చేశమందలి 

యార్యులు చేవతాపకావలంబులుగను, పారల్డీ 

కుల పూర్వులగు నార్యులు అసుుపతమూనలం 

బులుగను వెరె రని చెప్పుదురు. 

క కీశ్ష రుదు వరుణుడు. ఆపేరు 

నానాటికి మార్పులంజెంది జెంగుభాషయందు 

అహురయని మా రెనట, అహురశబ్దము అసుర 

శబ్బమునుండి సూ రన్ తలంపంబకుచున్న ది. 

ఏరి తొలింటి యాదికాలమున రాజరులు ఈ 

మతము నుదరించి నడివిరట, ఆ 

కృతయూగశాలమున జంపుదు నృపతియు 
.(ఈలేండు యముండని తలంపంబకుచున్నా (డు 

కావ్యుండు శుకాాచార్యుండుగ 

చున్నాడు ఫరిదూన్ పభువు (ఈకండు మంత్రీ 

బలముచే రోగముల నివారించిన మహనీయు. 

డటం) నెరిత్యఘ్ను (డను నామాంతరముగల 

తలంపంబడు 

1839 

చెక్నమె అహుర సన్ని ధికిం 
మ JO | 

పారశీక (జరధు హ్రే) మతము. 

జెవాశాము నృపతియు పీరిమతే ముద్ధరించిన 

రాజష్టలలో నగగణ్యులని చెప్పంబడినవారు. 

ఫ్రీకిం బిదప నొకప్పుడు దోహాతిశయమున 

నహురభ క్షి నశించిపోవ నానై రీ (భూమి) 

గోరూపమున నహురుంగూర్చి మురలిడ నను 

గిహించి ఈమతాధిపతియగు జరధుస్తు 3 నను. 

(గహించెనంట, ఈతని తొల్లి ంటిపే రు స్పితేము(డు. 

తండి) పౌరువ స్పార్యు (డు. తల్లి దుగ్గోవం 

ఇతడు తేజోమయు(డని చెప్పగుడినవాయడు. 

పదునేనవసంవత్సరముదనుక విద్య లభ్యసంచీ, 

మరి పదునైదువత్సరములు తేప నూచరించి, 

జానియె, జరధు స్త్ర (బుషి యనంబరగ్శి జగ 

సిక డనంబరగి, నలుబదియేకు వత్సరము 

లహురభ క్రి (మాజ్ఞాయాస్నా మతము నుద్ధ 

రించి తన జెబ్బదియేడవఏట ఆతా పేక 

(అగ్నీ చేవాలయము)ను అన్యమతస్థులు భగ్న 

మొనర్చం బయం న, వారితో బోరుతరి 

ఆకాశమునుండి యీతెంచిన యగ్నియం 

'జేతకొానియెనుం. 

ఆతండే మతాభార్యుండు, . 

ఈవతీమున వంద నియులగు షడమృతులు 

చెప్పంబడిరిం 

౧ అతర్- ఈకతండు అగ్ని, అరు 

పవిత్రు(డు. “ఈతని ఆహావహిష్ట (వరిష్టుండని 

తలంపంబడుచున్న ది.) యనిపేరు గలదు. 

౨ వొహుమానో-ఈమహోత్కుండు ఆత్మకు 

పరిశుద్దత నొసంగ నధినాధుండు, 

9 'మన్రివైర - అహుకుని మ 

స్ఫూ అ నన్నదగిపవాయు: 

. స్పెంటారైకి- (భూమి) ఈము భక్తి 

స్యరూపురాలు, ఈమ హోత్స్ను రాలు ఆహావహిష్ట 

తోసమాసము, 
౯. కార్భతాత్ - ఈమె (పస్ఫీత యనియు 

స్పెంట యనియుం 'జెప్పంబడినది. 



పారశీక (జరధ్యస్త్రు) మతము... 

౬ అమేరితాతాల్ -ఈమెయుసి సీత యని 

యు స్పెంట యనియుం జెప్పంబడ్నది. ఈమె 

సుపవిత, 
ఇంకను. జరధ్యుస్త్రు మతమున_ ఐదుగురు 
(ప్రమధా గగణ్యతం బడసినవారు. చెప్పబడి 

యున్నారు. పీఠును వందసీయు లని చెప్ప. 

బడినది. 

౧ శవ హ- ఈతసి ఖడ్డమునకు ఇరుదెస 

లను డారు కశలదనియు, దానిబూని రాతులం 

దీతండు భ కులనురటీంప సియమింపంబడినవా'. 

డనియు౧ జెప్పంబడినది 

౨ అపీవంగుహి- ఈమె భ క్రి కధిచేవత, 

దాంపత్య సౌఖ్య సం థధాయిని యసియు, సిరులీయ 

గధినాధుశాలనియుం జెస్పంబడినది. 

3 ఆతర్ - అన్నీ, ఈమహసియుంకు ఆ తావు 

'బహరాం (అగ్ని చేవాలయము) నందుంపయిడ్ 

యారాధింపయడువాండు.దోవములను పహారించ్చు 

ర దయేన. ౫ భి సి- విరికుురు పాణులకు 

విశ్వాసబుద్ధి, వివేకము, భకులకొసంగుచు హీగ 

కరు ల యుండువారు, 
d= 

మజీయు సి యెదుగురు అహురునియా జల 
- జా 

నవనియందు నెర వేర్చువారనియు, ప్రమధాగ 

గణ్యులనియు౨ జెప్పంబకువారు. ఈ ఏరు గాక 

కరసంఫ హో శు వేజ్ ఇనెరగ్ట సంఘు యను మహాత్ముం వ. 

చెప్పంబడిననాండుం అదిదంపతేలగు 

మాపో, మాహ్యాయీలను అహురుని యాజ 
షా 

మేరకుసృష్టించినవాండు, భక్తులరతీంచువాండు, 
దూతయె యహరునిఆజల నిలకు సంధించు 

eg ఇ 

ఆతేండు 

చుండువా(దుం సల 

జరథు స్త్రమతేమున హా క పూర్వకర్శ, 

సంచితేకర్భ మొదలగునవి చెప్పబడలేదు, పున 
గ్రన్నమును చెస్పంబడ లేదు. వసనియెనను జేయు 

టవ స్వత్యస్త్రత గలదు గాన, తానొనర్చిన 

1840 పారశీక (జరధు, స్త్ర) మతము. .... 

పనియొక్క_ ఫలములను, శిక్షలను తా నె అనుభ 
ఏీంచునని చెప్పబడినది. 

$1, a ut 0 ఆళ్ళ అహురునిభ' క్తి గల్లి సత్సవ ర్హనతో 

మెలంగుకతన అపి.వంగుహి( పరిశుద్దత, అర్హత) ne 
తనంతటతా నే చేపరుచుండును. -ఈమతవి ధాన- 

మున ళ్] కర్మ లొనర్చి యనుభవించుట యె. 

వీధి అహురభ కిక అర్చనకు మూఢ భక్షి. 

తగదు, అహురజాన మత్యవసరము.ఆళ్మ పళువు, 
a, 

లను బాగ్యములను, తనువును (శరీరమును), 

ధనమును బౌసినను బాయనగుంగాని తానొన 
కిన కర్శఫలమును బాయ(జాల దని చెప్పం 
బడినది 

గుణము, దోషము ఈరశెండును ఒశేశా 

వున జన్నించిన వెనను ఎప్పుడు కలియదగనవి 

కావవి మల సనా న్తమున చెప్పబడినది, 

మరియు నీమతమున ఇందుని అహిమాను 
డనంబడువారిని దుర్గ్దుణ సాంద్రులనియు, దుష్టు 

లనియు, ఏరింగూర్చి ఉదాసీనదృష్టి నెరపి వీరి 
పట అహురభాక్షలు విముఖులుగ నుండవబయు 
యా జాని 

ననియు విధింపబడినది. ఇది ఈవుతనిపే.ధము. 

ఈమాజ్ఞాయా స్నామతధర్శమున సంస్కార 

త్రయము. విధింపంబడినది. ఈమూశును 
మతవిభులుు మతసంస్కారములు. 

౧ నవజోత్ - ఇదిఅహురభ కికి పొరంభ 
సంస్కారము, బాలబాలికలకు చాల్యా 

సమయముననొనర్తురు, ఇందు(౧ ) హుమ్లూ (పరి 

(3) హూళగ్థ (పద ఆచకణము) ఈమూటి 

'టమియు ఆసా (ఈమతధర్శము)కు మూల 
మగుట దానిచివ్నా ముగ స్వెతవ(స్ర్రము (గలే 
బౌ నిచ్చి కటిన్యూత గూఢ బంధము బంధించి. 
అహురభ క్రి బోధించి అవర గవర ముప. 

చేశింతురు. 



పారశీక జరధు,స్ర్రనుతేని పే ధములు 

౨. అహురభక్షుల సంతతి యభివృద్ధియై 
మాజ్బాయాస్నామతే హు గాంచుటకు 

వివాహమా మతసు లందరకును విధింప(బడినడి. 

వివాహమగు వానికి అహుక పసిదశే గల్ల సకల 

, గేయము లంచెకిని, 

9. అంత్యకర్మ- ఇది (పాణి శ వీరమునుఏడీన 

సెస్ మూ(డుది నములు శ్ర వోవరతణయం 

దుండి నాలవదిన ముదయమున చినంత్యారధ 

మోానుగ పరలోకమునకుం న 

వారధిముధ్యమున దిగంబరిగ నుండియు తాను 

జీవించియుండుకేటి నొనర్చిన గుణదోవముఐ 

కర్హ సుగూపకుగూపములం జెంది యవ్యలికొననే 

యుడు రమ్హమి[త్రు లను నిర్వురు న్యాయాధి 

పతులచే విచారింపంబకి అక్ష ఫలికము* అహు 

రుని దర్శనము, అహుర సామాప్య వాసము, 

అహురునియం దైక్యము, ము క్రిగం గాని, వ్. 

ఫలితము శిక్ష గంగానిఉం జెడినిఅదియె ఈకుతే 

మున మృతికి బిదప నాత్సుకుంగలుగబోేవుము డీ. 

ఈ అహురమాజ్ఞా నాన్నా నామక మగు we 

ధుస్ర్రజగద్గుక నుతమున పరమేశ్వరుం డగు 

అహుకుండు భౌతిక సృష్టి నిమి తేకారణము గను, 

అత్మసృష్టి యుపాదానకారణముగను ఒనర్చె 

ననియు, అహురుండే జగత, జగదృ 

యనియు మతీధర్శముల బోధింప జరధుస్త్రు 

"దేశి వండు నియమితజన్నుండనియు, మతే గంథ 

మగు జెండుభాషనున్న అవెస్తా పౌరుషమ్బు 

అపౌపపేయము నగు వేంచదమనియు, ఆతాము 

బహ రాము(అగ్నీ దేవాలయము) నందుఆతర్ ను 

(అగ్నిని దర్శించి నతు లొనర్పుట యర్బ్చన 

మనియు హం... నరుంగదగినవి: 

పారశీక జరధుస్త్రమతని పెధములు- 
పర మేశ్య్వరుండగు అకు గ క్రి లేకుం 

డుటయు, అన స్య దైెవములందు భక్తి గల్లియుంట 

యు, అహమార్గమున ల శేపంటయు 
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నవజ తుకర్మ్యయదు విశ్వాసము లేకు.టయ్సు. 

అవెస్తాయందు నమ్మకము లేకపోవుటయుు, జర 

ధుస్త్రజగద్దురు(డు మతబోధకుండుగ దెవనియ 

మితుండొను నమ్ముకము లేకవోవటయు, అహుర' 

వె ర్య ముంతమహి మయందు నమ్మకము లేకపో 

వుటయు, షడమృతులందు నిరసన గల్లుటయ్సు, 

న్ధ సోమ ఆశీవంగుహీ, అ తాము బెహ రాము, 

జేవస్థానమునం దగ్ని, దయీనా, ఛీ చి నో 

సము లేకపోవుటయు, ఇందు | 

నియందు అ పొమానునందు నిరసన, ఉదాసీన 

దృష్టి కగ్గిపోవుటయు, 

కపి పవ్సా శ్వాస 

జ“ధ్యుస్త్ర జగద్దురు. 

టం శాగసహిన నత ఇవి 

ఏకాదశ నిపే.ధములని చెప్పబడినది, 

పారగికదేశవు ప్రభు తము (Per- 
sia)— ఈచేశ్షపు పజలకు పార్శీ లనిపేరు, 

ఇది అసియాఖండమునందలి విచేశము. తొలి 

ని కాతంక పు సరిపాలనావిధా న చేశమై యుండెను 

గాని ఇటీవల Limited Monarchy యె 

యున్నది. 

అబుల షీల ఇజునదిఎన్నిది వేలు దేశ వెశాల్య 

మనియు, ఒశకోటి జనసంఖ్య యనియు. జెప్ప 

తాఇరాన (Tehiran) నగరము రాజ. 

ధాని, స్వ చెళ్లు లీచేశమును ఇరాన్ చేశమని 

వాడుకొను చందురు. రమారమి ల లందరు. 

మహమ్మదీ యమక మవలంబిం చినవారు.కీొలడి 

మంది తొల్రింట్ జరభ్యుస్త్ర మతస్థులు అచ్చట 
చ్చట గలరు, 

పారనికదేశము---ఆసియా ఖండమునం 
దున్న సామాబ్య దేశము. తొల్లింట భరత చేశ 

మున మెరుపర్వత సరిసరముల ఆర్యులనం 

బడుచు వసించుచు చేవాసురయుద్దముల కాల 

మున రామ్ సపమౌవల బుల్ చేనశాపకాన 

లంబులె న యాక్నులనుండి చీలి, రాకుసులు 
an CD 



)కదేశము 

హారాజితు లేనకతన చేశమును ఏడి తూర్పుగా 

గాంధా రాపగ బేశముఐం గడచి, ఇప్పుడున్న 

చేశమునకుం జేరి యట పర్మివోలిసునందునను 

ఆ పాంతసీమలందునను నివాస మేర్చర్చుకొనిపార 
సత స%జలు నివసించు చేశముగాన 

పర్మియా యనంబడుచున్నది. ఈపేరు పిదప 

గల్లియుంకునని తోంవెకిని, ఏలయన ఆభూమికి 

తొల్పింటగల్లిన చేళు ఇరాన్ చేశము. వీ రార్యు 

స్ట. ఆక్యశబ్దసంబంధ మే ఇ ఇరా నని పరిలీ 
జప gs 1 పక్శీపోలిసునుండి కల్టీన 

చేరు తర్పవాతే 

న్న 

వైశాల్యము __9J 000 చతురపు మైళ్ళు. 

చేశ్గనుధమున వీఠభూమియు, దానిచుటు పర్వ 
ర | ర 

తములును క లన్ఫుం తోవలును తూర్పు భాగము 

లును చవిటిపర్సలు, వ్రసుశ ఎడా ప దేశములు 

ర డ్ తవ భనను పన షమ] ప గలవు, శ ఖ్పరమువైెపునన మము వె పునను 

ఫలనంతములగు ప చేశములున్న వి, చేశ్టమున 

నదులు చాల తక్కువ యున్నను చిన్న నదులు, 

ఉప ఇనిటిసరస్సు లనేకములు కలవు. పరికిమూ 
o 

న. 29000 ద్రం మలల ఇ ఈ00606 ఆరు 

కు సముదిప్రు నిటిముటము  ఎతుగలి 
) టం అ 

ఉ త్లరపుహద్దున ఎల్బుర్టుపర్యతము 

లున్నవి, అువలీ జెమా లెంపశీఖరము ౧౮౦౦౦ 

అకుగులమెక్తు గలది, ఇది కాస్పియన్సీకి దశ్నీ 

కారున్ను ది యొక్క_ళు 

గలది. అది 

నదిలో కలియు చున్నది, 

నాయవ్యదిశయందు. ఉనరుమిమూ యనంబడు 

గాప సరస్సుకలను. అది సము, దపు సటిముట్టము 

పె ౮౪3౦౦ అడుగులయెత్తున నున్నది, జ సె 

వాల ఉస్పగానుండును. పల్లపు ప చేశములందు 

వేసవియందు వేండి బాల కీక్షముగను ీ తశాల 

మున వీళభూములపె కీకమధికముగను నుండును 

184 9 పారశీక చేశము. 

పారశీక చేశ్రమున వర్ష హీనమగు పచేశము కొంత 

కలదు. గోధుమలు, ధాన్యము, ప త్తీపొగాకు 

గసగసాలు, ఇంగువ చెట్టు పెరు చెయం బడు 

చున్న వి. ఖుర్చానీ ముదలగుపండ్లతోంట లపరి 

మితముగం గలను. పండ్లతోంట లు త్తరభాగము 

లందధికము. చేశమున re లధికముగ 

నుంట అత్తరు పన్నీరులు చేయబడుచున్న వి. 

లొటివీటలు "దేశమున విస్తారము కలవు, ఇవి 

బరువు మోయుచువ ర్తకపు సరకులం గొంపోవచుం 

తు గుజ్జములు మేలుడాతివి. సింహము లీజే 

శమునం గలవు, పారళీకలు వినయగొరవములు 

గల్తి ఇ మర్యాదనర్హ రనముగలవారు, మ పనో 

ఏరిని ఐగోపావారు ‘Del 

of the East అనియెదరు. తురుష్కులు 

మహమ్మదీయు లైనను వీరికి సరిపడదు. వీరు. 

న గ 

గాక దేశ్శదిమ్మరులగ్యుపజలు కొంతమంది యీ 
"జేనమున 'సాయత్తు లసంబడువారుక్ లగు, Ca 

యత్తు బన కుటుంబములని యరమ(ట. ఈ పేరు 

బహుశః చేనది* ప. పు లని 

మూథులును, సస. 

పార్శీ భావ కర్ర క్గశొవ్యమై, 

ఆహాద మాధ్యుములకం 'బేళందినది. తివా 

యరము గానొపు, విరిని 

లును న సవర? 

చలు శాలువలు, కత్తులు చేయుట్కపట్లుపని నేత, 

నల్లమందు చే చెక్క కొంతనబికు నూలునేత, చేశ 

ముప చేతిపనులు. ఈచేశపు గాడిదలు క్ 

మెనవి, పయాణములు గుబ్లములు, ఖ్ 

ఒం మెలపై విస్తారము వర్తకముం బోలి జరుగు 

వంరదుంను 

సారళీకులందు తలింటి మతసులగువారు 

జరధు స్త్ర నూజ్ఞాయా స్నా మతస్థులు కొంత 

మంది అచ్చటచ్చట గాననగు గ. గాని 

"దేశమంతయు మహమ్ముదీయమతస్థు లై పోయిరి. 

వారుమియాలు, ఆర్మినియను కె 9 స్పవులు కొందరు 
కలరు, వారు ఆర్బనియనుచర్చివారై యున్నారుం 
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భరత చేశమునం దున్న పారశీకలు తొలుత 
సీచేనమునుండి తీరిగివచ్చి చే నప? 

(ప్రభుత్వము లిమి మెడ్ “గనార్కీ మైయున్నది. 
చవి ర్జినిో పాఇనా:?( రాజాధి రాజ్రుఅ నెదరు. 
గొప్ప వెభ 

౧ ఫౌర్ళి స్థానమనియు, ౨౪ రాళ చేమాయనియు, 

౨ ఖురా సాననియు మూం:డుఖండములుగంజేయ 

బడి యున్నది. వము. ౫ ౫ ౯ లో సైకన్ఫూ 
పతీ అనేక చేశములం గల్పి, మేడీసుతో చేర్చి 
పారళీశసా (మాజ్యమును స్టావించెనని చెప్పండి 

్ర = ము, 33౧లో 

పలు. చచెచకుం రాజ్యము 

ఓ నది, అవి బలపకుచునుశరి 

అలగ్జాండరు ది గోటుగారు అకమించిరి, ఒక 

శతాబ్దమునకు బిదప పార్షియనులనశమై, త్రీ చె, 

పడవళ తొబ్దమున కన సగళమాయెను. 

క్ర usr ren న అచిరకాల 

ముక పరిశియను(డగు నాదిర్ధా క 

ఫొన, తిరుగ స్వ దేశపాలన పారంభమయ్యె 

క్ర. వె. ౧౭౭౯ లో ఆయన పరమా. 21 
ఆయన సెవ్యాధిపతులలో నొకరు వం. వేరా 

రాష్టనుస్టానమును గ Re ఇటీవల స్వపరిపా 

లనయందు లిమికె డనార్కీమై యున్న ది. 
తా ఇరాన్ఫురము రాజధానీనగరము. దీనిని 

పాశ్చాత్యులు Teheran అనుచున్నా రు. 

ఇందు మూ(డులశ్ల జను లున్నారు. తొల్రింటి 
ఆర్టీరియాలోని బబ్బిజ్బారము గొప్ప వ ర్త 
we ఇందు క! లతలజనులు వసించు 

చున్నారు, ఎగెర్భతిదిశ గానున్న హమ దాన్సురము 

తొల్లింటి ఎక్క్బాతనాపుర ముండినతా ననియు, 
“కది పి రాద థొనీ యుండిన తావనియు 

నందురు. 

శా వ్రరానునగరమునకు దవీణముగానున్న 
ఇస్పహ న్పురము తొల్లి కాలీఫాలనాంటి రాజ 

ధానిగ నుండినది, ఇప్పుడు విసారము వర్ణకము 

గలత్మావె యున్న పురము, త పురము, మె సెం 

1643 పారశీక దేశపు సామెతలు 

ద్పురము కార్యానా వర్తకవు తౌవ్చలు. అందు. 

యెజ్ఞునందు  జరధ్యున్త్ర పారశీకులు విస్తారము. 
కలరు, సీరాజుఫ్రురము న ల హావీజు 

నాది యను శేరులుగల పరిసియను కవిప్రుంగవ్రల 

గోరీల చేవాలయములం గల్లి య్నాశతాస్థానమై. 
యున్నది, ఈ పరిసరములనే తొలింటి హేరంభ 
(ప్రధా నస్థానమగు పార ఎనీపోలిసున గరముండిన 
"తావు యున్నది. మజీయు 

మిప్పుడు దాతా సమునకును,. 

గులాబీ తోంటలకును, అ త్రరుపనులకును పే 
యున్న ది. కాన్ని చు స్పముద్ర తీకమున 

పురము, మును వ దక స్థానములగు 

వ పారశీక . సంయుశ్తా గగుడతీరముననున్న 

గొప్ప శేవస్థానముగ నున్న పురము బుక్షీ 
ర్పురము, 

ఇంశను బందర బ్బా సనంబడుచున్న గాం. 

Sih లీంఘాపురమును విచేషవ రక 
స్థానములగు శే ప్ర పట్టణములు, ీక్ళుసుద్వీ పము 
(గొంబూగనుదరిన ఒక కప్పుడు పోర్చుగీసువారిదై 
యుండి వ్నర్ధకపుతా.వె యుండినది. ప్రిప్పుడు 
సెరికేయాకు జెందియున్న ది. బెలూచిస్టానపు 

సరిహద్దున మెకా%న్ తీరమున నున్న 'గ్యాదార్చు, 
రమున గొప్ప కెలీనాఫు 

ప We 2 
7 పిల tn Pate] 

ప్ రాజ్బుర 

'సెషను నేర్పటుప 

బడియున్న ది, (ఇరాన్ దేశము, పాహ్హవ దేశము. 

చూడుడు.) 

సారశికదేశవు సామెతలు-- అంగుడి 
నాలుక పొడ వై శే ఆయుర్దాయము తక్కువ. 

ఇనుపముక్క సెనచేసుక యోతేకుదిగినట్లు. 

ఎంతమంచిక క త్రియెనతనవిడికిగంటు పెట లేదు. 
ఎవ్యరప ని వారిది, ™ 

కస్తూరి వలపు కప్పి ఉంచిశే దాని కావ్ర.. 
కాలమునుబోలినఘునబోధకుడుండబో దు. 
కాలన్నేపము లేకపోతే కంచిమేశను కొను, 

కో_నున్నా రు. 



పార గోతి, 1844 పారాగారి గోత్రము 

LD ణి J 

కుక్కకు కోవెలలో పని యే ముంటుంది? 

కొజగాసి ముండడొంకేలు గులాబీపూలు 

'పూచునా! ij 

కొఆగాని భార్య గోడలో బుట్టిన రావి చెట్టు 

గోడకు  పసికివచే, రాయయితే ఇట 
(5 Hann థా 

జ్ 
" 

చుట్టినా (దూరమైనా) చద్గజాటయే 

మర్యాదను పెగ నన మార్గము. 

కనసీడకు దొరకకుండా తానుపరుగి తీనటు 

నాల్క-ను జాగ త్తగా కనా... ఫలి 

శము తలదాకా వస్తుంది, 

వ్కున న్న దాసి? నే తృ పచెంది బొతుక గప్తితి 

వేని నీవును రాజునలె హోలుడ జసేక్యూడే 

బట్టలు. ముజీకిగానియ్యని  పరిళుభోత 

యెన్వరిక నుండదు. 

మికపకొయల 3 వ మేలమాడ జనదు. 

పఇముంది దాని సత్తువ. a ర (ey బీ | a 
జాల రా 

క ఖే. హా విల మారి “బూర RR గ్ర చె 

మ హం గస శానికి పదింతేల కర్రి 

£3 

కోని లెను 

వచ్చేవి 

రవ, 

ఈకునకములు తని విడిచినదానిసి సింహములు 

తినునా? 

సంగీతం బాగుంటే సర్చాలుకూడా బయటి 

ల 

స్నేహి? లే మైల సూదిబెజ్టమంత దానే 

చాలును, బాధ్యత లేనివానికి (పసంచమంతే 

నెళుపున్నా దా(రం చాలదు, 

పొర ర గ[త్రము--(వై గను చూ) 

సార్హకాయన గో తము (వశిష్ట 

గణము చూడను.) 

పార్ణవల్కగూ త్రము-( వశిష్ట గణము 

చూడుండు,' 

పార్వతి గూతం ము--(జమదన్నీవలే' 
ఉపగణము చూడుడు. 

పార్వతీనది--ఇద విపాళ (బియాస్) 

నదిలో కలియు నొకచిన్న నది. దీనితీరమున 

కన్ని ఉప్లోదకకుండములు కలన్ర. అందు 

అన్నము, పప్పులు, ఉడుకునంతటివేండి కలవి. 

వాట్ల కిప్పుడు “మణికరణ్ అని పెరు, తొలింటి 

చీకు “మణికి రో యని యుంజెనంట. త్ 

స్నా నకీక్ణమైయున్నది, ఇదియిస్సుడు కా 

నమున ీర్బానదిగనున్న ది.(ఆలంధర్దోఆల్ ) 

బక"రాఫురమున కెగువను 'రెండుమైళ్త దూరమున 

సంగ మించును, మణికర్షక్ సంగమమున కెగువను 

ఆకరి మైల్ దూరమున “నదికి కుడితేట్టున నున్న ది* 

"లెక్కలేని ని వేండినీటియూటలు చల్లనిజల ప్రవాహ 

న కొన్ని యడుగులయెత్తు నః గలను. (మణి 

జేతు చూడుడు). 

పార్షతీలో చనతాభము--(శాశములు 

సొర పరుణు8 --౩ది బాలపాపచిహ్న 
రోగ భేదము. 

పారాగుయె దేశము (Paraguay 
(Republic) —దటీణఅమెరికౌయందు తొల్లి 

రమొక దేశముగా నుండి, వీదప అఖండమునం బే 

లాపాటా చేశమునకుం జేరి అం దంతేకికలహము 
ag) 

న 
త్యములలో నొకటి. ౧౫౭౦౦౦ చతురపుమైళ్ల 

వె చై శొల్యము గల దేశము. Asuncion స్తు 

(పభుత్వ కార్యా లయములున్న తావు, .విల్కో-మె 

నది, పారాగుయెనది సంగమమగు తావున 

సారాశర లేక సారాశర్య లేక పరాశర 
గో తముా(పరాశరగణము చూడుండు, )) 

పార్ణాగారిగో తము- స 

లచే వేబుపడి ఏర్చామైన మూయ ప 

-... చూడులి) 



-పారీజాతేవు చెట్టు 1815 

_సారిణొ తపుచెట్టు--లా. Erythryna 

‘Fulgens. ఆంగ + Coral tree స సా 

జాతః, పొం తెజ్బల్ 

పారిజాతమును స్వర్లీయకునుము మనియు. 

గూడ నందురు. తోలింట 

మునమాె తె ముండే wn 

యొకకొమ్మను రావించి, దానిపూవులను రుక్మ 

డేవి కొసంగెనంటు దాని కసూయ జెంది సత్యా 

దేవి వలిగినవా ర్థ దెలిసి శ్రీకృష్ణుం డామ్ 

కడ కేగి బ్రతిమాలి ఖా 

శీెచనంటం పారిజాత మ భూగతేమా మె 

నంట, పారిజాతపుపూలు చక నిపఠిమళ ముగలసి 

ని జాతి చెటు స్వర 
యా ౧ 

నీ శృ షుం డటనుండీ 
శ్రీక్చిషై 

"లుగ. జేసి 

- పారిజాతేపుకొమ్మను గొట్టి వర్గాకాలముల నేల 

పాతిన వేళ్ళుదన్ని బ్రతుక మొండిజాకి, దీని 

శరీరము గొంగళిపురుగులప నిలయము, 
&e. en పవనము గం ఇ పోని గావున, చెట్టును పరిళుభముగ నుండు 

నటు జూడకుండిన తోంటకె నవము వాటిలును. 
ఇ లట య 

పారిజాతపు అకురసమున నరములకు బల 

ముసంగి విశేచనము వెడలించుగుణము కలదు, 

ఒర రా Sn. ire న వేష 

ఉప్పుగల్పు నెపించిన కి డ్యమును, నేన 

CYS ర్స 

గలి సేవించిన సళ ఉక. మొదలగు 

తగ్గిపోవును, లే.తయాకు 

లలము కల్సీ లోని కిచ్చుచుండ్న వరుసజ్వం “ము 
(ag) 

నివృ కియగును కపొయమునం _ దీగుణము 

లన్ని యుంగలవుః సితుబచూరమునందు తల 
ఆం ణి 

సమ సజ్వరములు 

కురుపులు చుండు (పైనినాచిన ) నివారించు 

నకి గలదు, పూవులరసమునందు చలవజేయు 

గుణము గలదు, 

సారివుండలిగూత9 వము--(బనుదన్ని 

Ss చూడుండుం) 

_ సొరియాత (పర్వ తున. చంబల్ 

ws జన్మస్థానము మొదలు కాంచే సంయుకా 

గగుడము దనుక న్యావించి యుండ wu 

“పశ్చిమ భాగమున. గల పర్యలేప పం కిీకి కాని 

పారిస్ డ్లీక రేషన్ 

య్యా తేపర్యతిమని వేరు. డాక్టరు భాండార్క-రు 

పండితుం డప్పుడు వింధ్య పర్ణ తపం కి పేరిడం 

బడిన పర్వతసమూహములందు, చంబల్ నది, 

బెబ్యానది జన్మించు భాగమునకు పారియాత 

మని History of Deccan Sec. 111 

యందు వా సన? వరాహాపురాణ. రా 

అధ్యా, ప ప్రశంస కలదు. 

ఇందు పా వ. 

పతార్ పర్యతిములు కల్సి యేయుండ నో వోప్పు. 

పతార్ పారియాత ,శబ్బముయొక్క- 

మేమో విటకు జేరి అపరాంత్క సౌఠరామ్కి 
యి ల 

శూద, వమాల్చ (మాళవ), 

దేశము లుండునని కూర్మపు రాణ పూర్వ ర౭ 

అభ్యాయమున బలగం బడినది, పారి 

యాత్మ పర్వతము పశ్చిమతీర్యప దేశమని రామా 

యణము కీస్టీంథా కాండము ర్ర౨ అధ్యా, నో 

“పకోర 

మూలక మొదలగు 

౨౦న గలదు, (కులప రతములు చూ కుడు.) 

సారిషదన్యాయవుాపరిస త్రేన సభ 
ఒక్క-ండు నుడివిన దానిని తక్కీనవా రా మోదిం 

చుట యూ 

ఒక్కడే పనిచేయుట జరుగుచుండినన్ను నందరు 

వాసన శుర్పడుచున్న ది. 

పార్రిస్ డిక్లరేషన్ (Declaration of 

Paris)-క క్ష. యుద్ధానంతర మెరి ee 

ములందు బలవంతేమగు ప్రభుత్వము. లి,కింది 

కంగీకరించి పికటించినవి. 

దానికి “డిక్ల శేష నాఫ్ పారిస్ కల చేరు, 

రాకరించుటయో జరుగుచుండును 

నౌల్లు సంగతుల 

౧ Braise is and remains 

abolished. 

9 The neutral flag covers అరా 

my goods with the exception of 

contraband of war. 

3 Neutral goods with the -8x- 

ception of contraband of war are 



పార్సీ మెంటు (కాగితము) 

not liable to capture under the 

enemy flag. 

ఈ A blockading force must be 

able to prevent all ingress to and 

egress from the enemy Coast. 

సార్చిమెంటు (కాగితము)(Parek- 
ment)—వాయుశౌగితపురకములలోనోకటి. 

గట్టిగ నుండి సాధారణముగ. చికుగనిడి. అది 

నివి ని తోళ్ళుగచర్జములుగ) నుండిన! వాపరస 

పొరల క్త పితిగా శరందనపిః కః ము. 

శెండవ శ తాబ్బమున విరివిగ గంధ భాండాగా 

రములం దుపయోగింపంబడెను. మైసిమా చేశ 

మున పెన్గామమ్ గాగమమున తొలుత వేయ? 

బడుట పేంంది, మాజీమాజీ నేంటే కీపార్చమెం 

టని నిలిచినది. 

కాగికములు బయలు దేజుటత 

ఖ్యము చెడిపోయినది. 

లేకున్న ను గట్టికాగితములు పార్చిమెం టనునేక 

ఈ ప్రట్రిపా'ము 
/ 

ఇక్కా-లమున దళసరి 

బ్రంగు చున్న షి, దస్తావేజులు మొదలగువాటి 

పయోగించు చున్నారు, 

సార్టింగ్ (Parting)— వాణిజ్య సంబంధ 

పరిభాపాపదము. శెండింటియొజు- 

కీపేరు వర్తించెడిని, బంగారము, వెండి కల్సిన 

దానిలో బంగార మధిక్ మయిన Gold part- 

ng అనియు. వెండి యధికమయిన Silver 

parting అనియు వాడుచున్నారు, 

పార్టినవి గో త్రవుు--(జమన్ని వళ్ళ ఉప 
గణము చూడుడు.) 

పార్తినాన్ దేవళము--౩ి గ్రీసు దేశపు 
అ తెన్సునం దున్నది. అతీనా దేవత యొక్క 

చేవాలయము. ఇప్పుడు పాడుదశయందున్న ది. 

గ్ర ము. రం లో ప్రారంభిపం బడినది. 

అవటమే స్రీ 'ఫిడియాన్ అనుపనివాడు శిల్సి). 

కలుపుట 

1846 

వ 

సుతునిపేఠు సీఫ్టుందుం 

పారుడు 

చేనుమెంటుపొడవు ౨౨౭ అడుగులు. వెడల్పు 

౧౦౧ అడుగులు. Dorie Style ౧౬౮౭ లోని 

నెనీపీయనుల ముట్టడికాలమున పాడుచేయం 

బడినది. ఎలిన్ పభువు కొన్ని పనితనపుమా ర్చెలు 

రాళ్ళు గొంపోయి ౧౮౧౨ సంఠం॥లో బటిప్ 

మ్యూకయమునపం 'జేర్చ్క నవి యిప్పుడు “ఎలి 

నహ అనంబడుచున్న వి. (గ“సు దేశము, 

అ తెన్ను నగరము చూడుడు. 

Wud se ee 

చూడుండు, .) 

పార్టివగో తం ము--(బొతభ్య ఉపగణము 
చూడు) 

పార్టివగోత9 ము--- (ధనంజయగణము : 
చూడు(డు. ల 

పార్టివ లేక పార్టివయ గతము 
(పరాశరగణము చూడుడు.) 

పార్షిగ త్రము-(కశికగణము చూ 

వొర్డి టం నాలు [| 

పార్టక గోత్రము (జమదగ్ని న వచ్చె ఆ 

గణము చూడుడు.) 

నార్చిపోలిన (Persepolis)- తలీంట 

పారళిక రాజ్యపు రాజధానిగ నుండిన పురము, 

పారశీక చేశము (Persia) లేశ ఇరాన్ చేశ 

మున వీ.రాన్ పురమున కీశాన్యదిశ గా ముఫ్పది 
యైదుమైళ్ళే దూరమున నున్నది. తొల్లింటి 

రాజభవనము, కచేరీలుండిన కట్టడములు చాల 

యెత్తున (పట్టణమునుండి కొన్ని మైళ్ళదూరమున). 

కట్టంబడి, పట్టణమునుండి మనోహరమైన మెట్ట 

మార్ల మేర్చజుపంబడి యున్నది. 

సొరు(6యు--- ఈ సేరుగలవారు ముగ్గురు 

గాననగుచుశ్నారు. బృహాదిషుని సంతతిలోని ' 

చున సేనునికుమారుని పేరు పారుడు. ఈతని. 



సూర్ 

._ బృహదిషనిసంకకియంచే  సశువునిసుతు 

జొౌక(డు పారుడను పేకుగలవాడు కలడు. 

మటణియు పారు డనుబుషీ మొకం డుండెను. 

ఈతనికుమా కలావతి యనునామె రూప 

ల్వావణ్యవి శేషము గలది, అమె నొకగంధమ్య(డు 

చూచి మోహించి యామె నిమ్మని యకుగ 

నిరాకరించినందున నాగ ంధర్యు. డలిగి. రాత 

నిదించుతేజి నా బెమీవి జంెపినసి చెప్పబడి 

నది, అంధిభ్రాషా సంపిదాయాను సారము 
J 

సారుండన భావా హ్మణుం డ్ని యర్థము. 

పాన్ నా వాణిజ్య స 

భాహాపదము, నూమూలు (స Mea 

యంతయో అంత యని ల క 

సందర్భమున “Above Par”’అనిన అర్హ హం 

నెలకన్న నెక్కువ, లేక పయ క 

“Relow Par” అనిన అర్హ మగు నెలకన్న 

తక్కువ లేక చౌక యనియు నర్భముల సవ సన 

వలయును. ఒశ దేశముయొక్క. Bachan nge « త్రో 

ఇతరదేశపు ౨012986 నిసరిపుచ్చినది లేక 

సిగ నుండిన దానికి “Par 01 Exchange’ 

అనియెదకు, (ఎవో పార్ చూకుండు, 

సార్ కాపిటౌ — నాణిజ్య పరిభాషయందు 
“తలబఒక్షంటికి” అని అర్థము. 

పాలకసన్నిపాతము-- (స 
షము చూడుడు.) 

పాలకాష్య ముని- హన్హ్యా యు న్వేదము 
(ఏనుగుల వై ద వము) రచించినవా:డు, చంపా 

« 

న్ని పాత వ్ 

_నాగూరునివాసి, జె నుయ, (అంగ దేశ ముచూ,.) 

సాలంకి శ్రూూర్రజదినీరి గూర్చి యంతేగా 

తెలియదు. దీనికి సంస్కృతమున  పలక్యా, 

_సాలక్యా, పాలంకి, పాలంశ్యా అను పేరు 
య 

గలవు, 

"చలవ చేసి పిమేహము, షం తో ముల. క 

“నడంచును, శ గ్రమును ఇంకు: మూల వ్యాధి 
య? 

1847 పాలకురికి సోమనాధుడు కవి 

ను దే ంపించును. దీనికి విరుగుడు అవాలచూర్ల 

మని “ప్పంబడినది. 

_ వ్రది రెండువిధములు. తియ్యపాలంక్కి పుల్ల 

పాలంకి, పప్పులో వేసికొందురు తియ్య పాలంకి 

అ పులుసులో వేసికొందుకు ఫుల్ల పాలంకీ 

సాలకురికి సోమనాథుడు కవి- 
ఈయన *బసవపునాణము, ద్భపదగనుోమల్లి 

య 
కార్జున పండిత రాధ్య చరిత”, “వృ హాధిపశత 

కము, “నోమనాథ స్తవ మను ద్విపదయు 

రచించెను. కాకతీయ( త్రిలింగ) రుద) చేవమహాో 

రాజుకడ నాదరణనందిన పండితు. డంట, నేవ 

మత గంథము రచించిన నాండుం 

అనుభవసార” ముకటి యోయనకృత మె మెనడి. 

కల దందురు, ఈయనగునుండు మల్లీ కార్గునపం 

డీలా రాధ్యు( డట. వస్పటి నరంగల్తు నకం 

నాంతదూరమున నున్న పాలకురికి జన్మభూమి. 
ఈయన పే రా 

లనేశములు 

కొంతకాల మట నసిచెనంట. 

గామశు దున్న సోను వాథ. లినలింగము పే శే. 

ee కచించిన ద్విపద స్ట సవ మో దేవున కే 

యని చెప్పంబడినడి, 

సు రాలీకావ్యము ల లాం, ధీకరింప( బడుకాల 

పాళ్లు తెలుంగుపదము 
చీ. 

లు-నునటుల రచించినా? వం 
7 

ce రంభమున మూ౭ఢ 

కనియు, 
౧౧౬౦ వాంతేమున san బస వెశ్యుర పండీ 

తారాధ్యుల ని వ్యాణకాలము నకు నాలుండై 

వప్రురాణము 

ధి చరి 

తిను రచించి, వీదప నచిరకాలముననే నుతి 

నసి సుహ్వసి ద పెకీ ఫీలక్రలును, 

యుండి ౧౧౯౨-౫౯౮౫ మధ్య నస 

డంపదగ రదిరిచి,-౧హౌరి౦ పండి తాశా 

చేవులు 

నగు బండారు సమ్మయ్య చేవారు న 

కరంచివి ఈయన జంగమ జేవర కులస్థుం డగు 

శెవ్రుండని కీ తమ్ము యా వరగారును, ఆ? వుందని శీ య్య రగారు - 

బాహ్నణకులసుండగు శే వుండని క్రీకొ మర్రాజు 
& (8 య యా డో క 



వ్ 

లక్ష్మణరావు గారును తీరానించుచు భేదాఖి 

పొయ్యులె యున్నారు. (త్రిలిగ కాకతీయ 
©) 
సామాజ్యము చూడుడు 

'పాలకూరబెట్టు(మనువాలచు చూ,) 

సాలగుండ పరిశంవు — పాలగుండ 
యనునది మొకవిధమగు దుంపనుండి చేయం, 

బడుపండ్ి, పాలగుండ చెట్టువ్యనసాయము హేల 

చుగా మన్య పాం ంతముల( జేయంబడుచున్న ద 

పంట స్వల్పతుగుటను ప వ్యవ 

సాయము జేయుట లేదు. భారీగా వేయంబడిన 

యెడల లాభకారి యగు వ్యవసాయము 

కావచ్చును, ఈ చెట్లు ఫ్టై పసుపు చెట్టు వలెనే యుం 

డును. పెరు పెట్టుటవ విత్తు 

లుండవ్చ, అరంటివ్యవసాయము వలెనే పిలకలు 

పాతి వ్యవసాయము జేయవలయును. వీలకలు 

వీలకలు గాసి 

"హాచ్చుగా సట్టుటయు గలదు, వ వన్హాకాలము 

కన్ని దినములకు వేళ ౧చు శ sos 

పాతేవలయును. అ రుడుమూయకు మాస 

గొపు తొావుంచుండ VIE 
వలయును. వరాకాలముఎదుపరిగొప పులు, విపిన 

an 

దుంపకు age స్ు గలుగును TA మాసి వెయ 

వలయును, వీలకలు నాలుగుమూూూలదూరమున 

పాతేవలయును. సమీపమున చాతినవిలకలు 

వకాశథ ముండవు. అందుచే 

దూరముగ నాటవలయును, ఇసుకకో డెక్కు_వగా 

నుండు భూములందు నాటవలయును. 

శేగడిభూములం దివ్యన సాయము గాదు. చలువ 

గలభూమియు, జలా ధారము గలవియు న యుం 

డవలయును. ఎరువులు బాగుగ వెచిన 

కనకూలములె యుండును. పశువుల వము, 
ర్లు గా 

బంక్ 

సట 

కళ్లుటాకు, మేంశలమంద లాంపుట, ఈవిధములబగు 

నెపవులచె సత్తువ జేయుట సౌవ్యముగ మండ 

నోపును: ఈచెట్లు సంటకాల మగుసరికి ఎండి 

పోవ నారంభించును. . పళ సకలము 

లో పాలచెటు-పాలపండ చెటు: 
ఠి ౧౧ అ 

దుంపలం దిన్వవలయును. దుంపలయాకారము- 

తెల కందమూలము వలెనే యుండును. చెట్టున. 

కును దుంపకున్కు సున్నితమగు తంతువు 

శ మూలము గలి వేరుండును. చెట్టు 18 దుంపలు. 

వదా రుండునుు మడి యంతయు ద్వి. 

ముదురుమొక్క-ను బాజ్బవెచి లేత విలకలను. 

ముందువత్పరము నకు క 

ఈదుంపలు మెత్తగా చితుకంగొట్టి రసము" 

ప ళ్ళేమున. బిండి యెండ్ర బెట్టిన 'ెల్లగను, 

ముక్క-_లుగను ఎండి పేలును, ల మ సర 

నిలువ జేసిన సంవత్సరములతరబడి 'నిలువయుం 

డును, రగుకునప మాతిము వీండిగా మాజి. 

రద్దగును. 

ఇది. పిసుతము మన్య పాంతేములందు 
J, 

అనగా నవంగప్రురము,జయపురము,, పాంతేము 

అందు తేయారగుట గలదు, ఆ పాంతీములవారు 

తయారుచేయు టధికము గాన మింద నుదహ 

రించినవిధమునసున్ని తముగ చేయక, చితుక గొట్టి 

రాళ గంటలయందు రసమును పిండి ముండుటచే. 

పసుల నికయించువిండి కధికము గా తొ 

లుంనుటయుం గలదు, 

పంటలు సర్వసాధారణముగ సమ స్త బేశ 
ములందు లేకపోవు హేతువున ధర యధికముయి 
యుండును. ఈపాలగుండ శరీరమునకు చలవ 
చేయును. దీనిని పాలతో గలిపి ముంజెలుగా' 

తే మారు చేయుటంబట్టి “పాలగుడి యను. 

సార్థక నామ మాయెనేమో తెలియరాకున్నది.. 

పాలగుండతోం జేయంబడు భత్యుమునపోపాల' 
ముంజ లనిసేరు. 

నాలగురుగుచెట్టు-- (నునుబాల చెట్టు 
చూడుండు.) 

సాలగో తం ము-(ఫాలకల చూడుండు.); 

_ వొలచెట్టు సాల పండ్రచెట్టు-ఇది పెద్ద 
వాల ఏ యనియు చిన్న పాల యనియు ది(నిధము. 



"పాలతీలా 

దీనికి" సంస్క్ఫాతపు పేరులు రాజూదనీ, వానర 

వయః, తీరికా. 

వాల చెట్టు మొక్కకు సవోటాకొమ్మత" 

అంటుగట్టి సపోటాఅంట్లు జేతురు. పాలపండును 
య cn 

యచ్యములే, పాలచెటుతొజులలో వీలు చిన్ని 
ట జ 

పూంచేనె యను ప్రసిద్ధమైన శకేనపలుకులం 

'జేర్చును, వాలు. గలవి, 

దీనిపండయందు తిదోష సన్ని పాతతివ)త 
య 7 : 

నడంచుళశ క్ర గల దనియు బలము, వ 

గల్టంచ్చిపుం స్ట్య్రబల మొసంగుననియు సృతితప్పు 

టను నివారించు ననియు, ఇంచుక గర్భములో 

వాయుబంధన మొనర్చి నొప్పి గల్పంచుననియు, 

దీనికి మినుములు నిరుగుడనియు. జెప్పంబడినది. 

చిన్న పాల చెట్టునకు లా, Asclepias Ro- 

వరిడి* సం తీ రాలీ, శీ రావీ, | గాహా? 

కచ్చురా, తామ”మూలా, మరుద్భనా. దిని 

"వేరు, ఆకులు, పండు, రసక పూయ చూర్ర ములు 

వాతము, ప శు క్షవృద్ది గల్లించును: 
౧౧ అటి 

కఫము Ss స | లగర్భమును నిల్సీ 

రఖీంచునందురు. 

పొలలి(€౧ --- దీనిం గూర్చి యంతేగా 

తెలియదు. 

వాతేము జేయునని యు 

బేసి నేతరోగముల 

గల్తించు ననియు, పే 

ననియు; జెప్పంబడినది. 

పాలతుత్తను---౪౦. White Vitriol 

పాలతు త్రము విరేచనములు వేసి నేతిము 

లకు బలము గల్గించును. వ్రది "ee కముగ 

కద్ధిచేయంబడవలయను. లేకున్న SN 

రము వమనము గల్లించును, దీనికి నిమ్మపం 
~~ 

రసము, ఫిళ్ళతోనానిన వ వరిపేలాలు విఠుగుశు అని 

పైత్యము న మింప. 

వగఇవ, న 
ఒకు పాలు గల్లించు 

జబాగుపబఅచి 

చెప్పబడినది. 
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చక్కగ చేయంబడీన వాలతు త్రము. 

కమి, కష్టము, దురదలుగల్లించు విషమును 

హరించు ననియు, అమితేముగ సేవించుట తగ్గ 

దనియు. చెప్పబడినది. 

పాలను చూడనా భాండాన్ని చూడ 
నా?--(ఆంధిలోళో దీం) 

పాలస్ఫూరు స్ట చేటు--బొంచై ౩ రాజధాని 

ప్రభుత్వపు ము నటన గోంబడిన స్వదేశ 

సంస్థానము. కధియవాడ ద్వీపకల్పమునం 

దున్నది. పాలన్నూరు రాజధాని. 

పాలస్తినాదేశము( Palestine) — అసి 

యాఖండమున సికియా దేశమునకు నైరృతి 

చిన్న దేశము. ఇది మహమ్మ 
దీయులకు కిస సవులకు యాతా స్థల మగు. 

పవిత్ళభూమి. యూదులకు స్వ బేశము. ఇవా 

దిగా నున్న 

"కులీ యులకు జు “ల weer ౦గంబడిన. 

శాజ్యభామి. ౨ కొ స్తవులుదినిని ాబాలీలాండని 

భక్తితో క్! జ్రైబిలువందు చెప్పం 
బడిన చరితా ళ్ళ వారు కిస్తు 
we పుటి! ె రింగి ప పజల పాపముల కే సిలువ 

వేయంబడి మ క్ నండి, మృతులనుండి లేచి 

యాశసమునకు పులోకమున కేగినట్టియు, 

ఆయన తనమతకమును తానే బోధించి నట్టియు. 

"దేశమని అకీశ్రయముగ  డదెల్పుచుందురు. 

(క దేశ నుగుట, 

ప 
య 
ర్తి 

"దేృము మెరకస6 సములతి * నిండియున్న ge 

దేశము. 

“దేశమందలి యు శ్రరభాగము లెబనాను 

కొండల నంటియున్న డి, కా ర్మెలుకొండ సముద 

తీరమునందున్న యె త్రేగు విలాతలము, దానికీ 

తూర్చుగనున్న టా బూర్చరగళే మును, జెరూసలెం 

కడనే యున్న మౌంటు ఆధ్ అలివ్పు 
కొండయు( జెప్పందగిన కొండలు, జార్గనునది 

యొక్క-టియె చెప్పదగిన నది, దీని యుదకము 



పోత సినా దేశము 

లంచే క స్తుపభువు జాస్తి చాపి ప్రైస్టునలన a 

స్నానము బడ సెను క. సిదిపవితనద మనం 

బడుచున్నది, ఇదిహాగ్ళనుకొండ పాదమున బల 

మగు జలసవాహముగనే జన్మించును. ఈ 

పదిల నదియు తొలుత మూండుతావుల క్ర్యేంబ 

కాన్నకమై పుట్టి, అతిసమిపమున నే సంగమమై 

నడుచును, ను “బనియాన్ జల 

బుద్భుది”? మని అటకు రెండుమైళ దూర 

మున టొవెల్కాది యనంబకుతానున కాక 

తాను కలదు, ఈ వాంతీమున పాడుపడిన 

అనక గా మ 'యమె యున్నది, 

మూడవ శాన బనియాస్ బుమ్ఫ్బుదము 

కడనే వేజుగ నున్నది. ఇటుల తిపధగామిని 

యెన జార కను నది క కలసి 

యేకనదగ చేర్చడి, దుముకుచు నేకుమైశదూర 

ములో కొన్ని సెమి 

కొని ఒక పాపీరసు చెట్టవొ ంకలలోలబడి నడిచి 

మొక సససుూము జేరుకొనును. దానినుండి 

యవ్వ లకుంజనుజలప హాము 

ఫాాతీమును, స్వచ్చమును నగు జలపూరితమై 

మజీ పదిమైళ్ళు నడిచి హులే యనుజేకుగల 

సంసునంజేరుకొనును. పీదప మటి ప సదిమైక్ళోలో 

గలిలీస సముద, మనంబ]) పెద్ద సర రస్సుగు 

యవ(౧లపు es 

గలిలీసముద9ము సె కీస్తుపిభువ్చ నడుచుట 
“మొదలగు కొన్ని మాహోత స్యఘులు వై బె బిలునం 

దోస ౬వచరితే లొ చెప్పబడినవి. గలి లిలీ 

సమన మునుల 2 వెడలుపగు నదిగ జార్జను 

బయలు వెడలి, దవషీణనాహిని యె కుటిల 

గమనయె వంక లందిరుగుచు, నంతకంత ర్ 

గామిని యగుచుండును, ఈపల్లపు ప్ర బెళములు 

చాల వేండిగ నుండి నదీజలములున్న చోట చల సా 

నుండునవి. నది కిరుచెసల దట్టమైన నృమేము 
ముండును, మెరకపీ-దేశములనుండి చూచిన 

1850 

ళ్ళ జలములం గజ 

పాల సీనా చేశము 

నిపల్లపు య వింతగ నుంజెడిని, ఇంక 

కొన్ని మైళ్ళు డెడ్సి కలదనుతాన్రన నది యొక 

పాటికొండలలోవగుండా నడుచును. వ్. చె 

of Jordon” అనియు, “5611085” అనియు ' 

ననుచున్నారు. ఇం దొకతావున పవిత్రోదకము. 
లందు స్తుపభువ్రు జ్ఞానస్నాన మందినతావని 
చూపుదురు. అటనే యాత్మేస్థులు స్నానము 

లొనర్చ్బుచు, నచటి కొమ్మలతునుకల నిండ్ల కం 

గొంపోవుచుందురు. ఇ టీనది డెడ్సే యనంబడు 

నుప్పసీటిసరస్సు న సంగమించి య _స్తమించును. 

(డేడ్సి చూడుడు. డె దే మధ్యధరాసముదపు 

నీటినుట్టమునకు దిగువ ౧౩౦౦ అడుగుల లోతున 

మ. మహాసముద్ “దకములకన్న నెన్నిది రె 

టధికముగ ఉప్పనై యుండును. 

పాల న్తీనా దేశ చరిత్ర బైబిలునందు పూర్తిగ 

వివరింపబడిన ప చరిత మే గాన్న తిరుగ 

వివరించుట చర్వితచర్య ౪ మగును. ఇప్పుడు 

టర్కీ-వారికిగంద నున్నది యనిన చాలును. 

రైతులు. సిరియనులు, 
eee 

ot 

వాము. అకర్విథాను 
క స్తవులు గపుచర్చివారు, 

జరూసలెంపురము ప్రధాననగరము, పురా 

న. లము, ఇందు తొల్లింటి మ 

సానమున నిప్పు కుమార్మృశీదు కట్టండి 

యున్నది, దివితోనసిపవితి (స్థానమునకు టే 

ను రానీయరు. వారు తోొల్రింటి ప్రహరీగోడ 

క్ ని ర్మాణముకడ ంజేర మలేకార్యముగ 

న్్ యరబ్బీగురుని ఉప్తలవ వెనుకపాట పల్లవి 
బాడుచు విలవించుచుందురు. ఇచట క్రీస్తు స్తుహాభు 
వును సీలువవేసిన తావ్రన కం 
కలదు, (వధాన చేవళముంజట్టి అం బే వేర్వేజు 

చర్చిలనారి దేవస్థానములు పేశ్వేజుగంగలన్చ. 

ఇంక అపు జూపుదురుః 

చజెళ్లెహేము వురము జరూసలెమున కాడ 



పాల సీనా దేశము 

మైళ్ళేదూరము. ఇట కస స్తుపిభుని జన్మస్థానము 

కలదు. ఇదియు యాతా శాస్టబమే. ప దశ్నీ 

ణమున పురాతనపు ఊౌబీన్నురమును, జార్గన్ 

నదికడ జూరిఛోపురమును, 

డక తూర్పున నాజశే త్పురమున్వు గలీలీ 
సముద'తీరమున శమెబీకియాస్సురమును, ఉత్తర 
సము దతీరమున తోలింటి సెడొ అను పేరంబర( 

గిన ఇప్పటి సైదాపురమున్సు తొలింటి మైరను 

పేరంబరంగిన ఇప్పటి టోరుగాగమమును బేథము 
నందు చెప్పందగీిన యితరతావులు, " జాఖా 

(కొెల్లింటి జొప్ప్బావురము "రేవ వుపట్టణము అట 

నుండి జరూసలెమునకు ఇనుప న కలదు, 

రామ నారింజసండ్లకు సరందినది. గాజాపట్ట 

ణము వ ర్హక్షస్థలము. 

దీనికి పెక్కు పేప్టకానంబడుచున్న వి, కె ) స్ట 

వులు భ క్తిపారవశ్యమున “Holy land” అని 

యెదరు. మహమ్మాదీయు లొక చందుండు, 

మూండు నతతములువారిజాతీయప తాకము పె 

చిహ్నములుగా గైకొని ఆదేశ మనెదరు 

యూదులు “PrOomissed land’’ 

“Land of .milk and honey” 

“Land of Israel” అనియు నందురు, ఇం 

కను “Land of Johova” అనియు, J౦- 

hova’s own Land’ అనియు, Land of 

శాళ్ళ్మెయిల్ క్ 0 

అనియు, 

అనియు, 

Jews, Johova’s own people” అనియు 

సెక్క-ండు వాడుచున్నారు. 

ఇది యూదుల స్వ'చేశము. కే న్తవులకు 

సవిత భూమి, ఆంగ్లో యులు దీనిని “Holy 

Land’ అనియెదరు. “సు “సుప్పభువు జన్మించి 

బోధించి, సా. మృతీనండి, తిరుగ 

మృతులనుండి లేచి ఆకాశమున కెగసిన పవిత్స 

సీమ యని చెప్పంబడీనది.ఆయనంగూర్చిన వివ 

యములు నడిచిన కావనులు పెక్కు. చూపు 

చున్నారు. 

1501 వొల సా చెట్లూ 
“gy. 

తొమ్మిదివేల చతురవు మైళ్ళు చేశ వైశాల్య 
మనియు, ఎన్మిది లతలు జనాభా యనియు. 

జెప్పబడినది. జరూసలెమ్ పురము పిధాన 

నగరము. వెనుక నిది టర్కీ- చేశ పుపరిపాలనలో 

నుంజెడిది. ఇప్పు డీబేశపరిపాలన ఎర , ప్రభు 

త్వమునకు స్వాథీనమై యున్నది. టిటన్ అను 
చేరుగల రోమన్ చకివ రి జరూసలెమ్ దేవాల: 

యమును కొల్లగొట్టి ర్రీసిఫొనిపోయిన  యూధ 

చానిసలలో పన్ సైయస్ అను చరిత 

కారు. డొళ డుంజెను, (జోసెఫస్ 

అను చరిత కారుండు చూడుడు. ,) 

సాలవంశన్నపతులు-- గోపాలనృపతి 
అంగ చేశ మేలెనని చెప్పబడినది. మజటీయు. 

నాయంగ దేశమును సామంతపాలుం డనున్నపతి 

యెలినటుల చంపా శేవ్వకథయను జైనగింథ, 

మున గలదు. పత డనునపతి భరు 

కచ్చ చేశ మేలినటులన్సు అది క్ర, వె. ౧౨వ 

శ తాబ్బకాల మనియు. చెప్పంబడినది, 

గోపాల నృపతియు, ఆతనిసుతు(డు ధర్మ 

పాలనృపతియు మగధ రాజ్యమును క్ర. నె 

౮౧౫% మొదలు ౮౬౦ వకు నలుబది యెదు: 

సంవత్శరములు పాలింఛినటుల నిదర్పనములు 

కలవు. పీరికించిదప మగధ రాజ్యము మహమ్ము 

దీయులపా లాయెనంట. వారినుండి పటీషునారి 

వశ మాయన6టం 

పాలనెకరి కదిరీపతి కని రం థను 
లలో నాధునికులందు పరిగణింప బడినవా(డు. 

ఈ కదిరీపకినాయకు(డు కరియ మాణిక్య నృప 

పౌతుు(కును , కదిరిరాజపుతు? రండు నెల్లూరిమం' 

డలవాసి యని తేలంచుచున్నారు. 

రచించినది “శుకసప్తతి” . 

పథ కపతే(ము, 

పాలసాచెట్టు — దీనింగూర్చి స్త 

తెలియదు. దీని నిపండ్లు చలవ శరీరబలము గల్లించి 



పాలస్య యు 

లం దీసివై చునందురు. నూన్సె పుదీనా, 

-వేయగింజలు, శొంఠి దీనివిరుగుడు లంట, 

_పాలస్యగూతం ము (నిధ్భవగణము 
చూడుండు.) 

సాలింపె స్పెట్ — పిక్ 

Parchment) = eu 0 అట్టి కాగితము 

పే (Papyrus) మొదలగు 

వాటిపై నాడిని: నా యండి న (లేశ గ్య 6 

బడిన లేక చెక్క_ంబడీన లేశ గోకి యానవా 

వార్చి మెంటు 

nt: \ స రా కరన్ 

ఆ షా 

లుగ చేయుబడి సేన) యవ. గనాదుల వా వ 

ఉన్నదున్నటులస! రగా ,వాయుటవలన నాయత 

పటుపంబడీన గోంథధముయొక్క_ వాతపితీని 

ల | 

ee యేర్ప ల శబ్దము. దీవికి 

దిరుగు నీకయుడిన దని యర నుమ we 
p RE sf 

కవన తాబకాలముమండి యిది యొక కలగా 

సపాంలింెపె ద ధ్ 2 ఆ నెద రం ఇది చెంను 

( 

a see 
కూ రి అ 

అ న్ శ “శరత న ఆ ఆడం ళ్ ద-ఐ మొ పూరు కక దమము పుకు: న్ 
/ న 

/ ఫా 

శ న్య నా ఇ అచ Wan on వ ళు నా 
చో త్ ర. ములను నర్మ గురి చశసిదప బాగం 

గం శ య | 
సతో వ wre 

an రం రాచ రా 2 . చమ కాగిములు నివే జయయుడి వాచక 

దళారి రాని I, న్న లగమో =. «1 వనం నచ్చుటత నాంగవాయినదిః, పెక్కు 
ష్, 

పుగాతన గంథములి ట్లా బెశమునతిరుగ జీవింప | 
( 

నం మంటు నట గనొనంబడిన రసాయన 
లు ౧ 

న "న్నముల నాహాయ్నునమున రెండు మూడు 

నాతలు సాక సిటుల నక వాతనుండి . “హింస 
Beds 

పాలిరోగవు---ఇది కళ్ల (చెవి రోగము 
అలో నొకటి, 

సాలు( కిరములు)--. పాలు పిసిద్ద 
సోజనప దారము, భోటనద 'న్యములలో కూల 

gf టో 

సాముఖ్యము నందినది, వాలనుండియె నెన్న, 

నెయ్యి సెరుగ్కు మజ్జిగలు గల్లెడిని, దేశము 

సుభికుమని చెపంట శాదికాలమునుండి పాండి 

1852 

గురుత్వము గల్లించి అజీర్చి, 

పాలు( శీరములు), 

పంటలు కలచేశ మని వాడుచున్నారు. ఇ టనుట 

యందు పాండి మొదట వచింపం బడుట పొల 

పాముఖ్యమును 'దెల్బెడ్ని, బై బలునందు పాల 

స్పినా దేశముంగూర్చి పాలు తేనెలు (ప్రవహించు 

"దేశమని చెప్పబడినది. ఇందు పాలు భోజనము 
నకును శేచెరుచికిని వెప్పండియు సమృద్ధిని 
ష్ 

పాశ్చాత్య పరిశీలకులు పాలను “Natural 

le consisting of minute 

globules of fat suspended in Liquid” 

అని వివరించిరి. పసివీల్లలకు వాలు ముఖ్యా 

హారము. ఆహారవిధానమున పా లేదోవిధమున 

నుపయోగింపంబడుచు నే యుండును. స్విజర్హండు 

మొదలగు కొన్ని చేశముల నావుల నెక్కు_వగం 

బెంచి వా లధికముగ. దీయువసతులు గలవు. 

అట్టి సీవులందు పాలను 60661664 milk 

గను 0186565 గను చేయంబడి చెడిపోపండ 

నిల్యయుండునటుల డబ్బాల నింపబడి, విదేశ 

ముల కెగువుతి చేయంబకుచున్న ది. ఇంకను 

Dessicated milk గా కొన్నవాలు వచ్చుచు 

న్నవిం ఏట్టం జేయుటకు పాలకు గొంతవేండీ 

గల్పీంచి, ని రాపిరి యగునట్టు వేసి యించుక 

నర్మ_ర భాగము కల్పీ, గాలి చారకుండ మూత 

లంటింతురు. (ఆవుపాలు చూడుడు.) 

పాలు సామాన్య గుణముగ బలము, చేహ 

పుష్టి, ఏర్యపుల్టి గట్పంచి, వాత పై త్యములను హరిం 

చుననియు, వి రేచనము గావించు ననియు చెప్పం 

బడినది. కాచిన వేండిపాలు తాపము గ్రవమ్మముల 

నినారించి ఏర్యపుప్పి, బలము సిచ్చు ననియు, 

కాంగచల్లారిన వాలు పై త్య శాంతి గల్లించుననియు 

పాలయందు సగము నిగు గల్ని నీ రిసరంగా 

చినపా లనుకూలమైన పథ్యమనసియు( 'జెప్పంబడి 

నది. కాచని పచ్చిపాలు బలము గల్పించుంగాసి 

ఆమవికారమ్ము 



-పాలు-థీరములు 

“"వాతముల పే పేశేవించు ననియు జెహ్నయిడీనది. 

ఈనినపశువులపాలు రెండు లేక మూడు దిన 

"ములవణకు ముట్టు బా లనంబడును, పట్టతోజున్ను సై 

. వండుచదురు, అది గురుత్వముగనుండి మలమూత్ర 

నీరోధము వాపీ, బల మొసంగి కమా ధిక్ళమును 

వాత శెష్మముల నుదేంకింపించి, మూ తాళ్ళ్మగం 

గల్రించునని చెప్పబడినది. దీనికి విఖుగుడు పటిక 

"పంచదార యందురు. ఉదయమున వాలుపుచ్చు 

కొనిన ఏక్య పుస్తీ, చేహపుషీ, బలము, ఆశలి 

గల్లించు ననియు మధ్యాహ్నము శెమ్మపిమే 

పాముల శమింప౭చేసి బలమొసంగు ననియు, 

రాత్రి పుచ్చుకొనిన సమ_స్టదోషముల నివారించి 

బల మొసంగు ననియు, పాలు పుచ్చుకొనంగ నే 

నిదింపరాదనియు( జెప్పం బడినది, 

కుత్సి పాసలు కల్పయున్నప్పడు, బడ డలీనప్పున నం, 

ఆయాసము ౫ గల్లినప్పుకు, కరీరోవ్యత తగ్గినప్పుడు 

శీరపానము శే యము. 
జేండికి పాతరోని పాలు శేప్మహర మనియు, 

శంచుగి న్నెలోని పాలు త్రదోనహర మనియు, 

మట్టిపాత్రలోనివి సమస్త రోగహాక' ముని 

"రాతి 

అగ 

4 

£9 అ కపప తలోనివి వివదోషముల హరించి వో ఆ / 

వ ఎ 

Fm \ 
౬ ఆం! రార న్రమనముంగూడ గలించుననియు, గంధ a 

9 

లోనిపాలు వ్యాస కాస శుయల నివారించు 

ననియు, అయస్కాంత వాత" “భోనివాలు స 

౧. 
"స “'యముల (తీదోమహర 

మనియ్ము రాగ్నా! తక కా మపా తలోనివిసకల 

నొసంగు ననియు, 

_పదోషములం గలించుంగాన సునాపానతుల్న్వు మె 
౧ ప 

యన గ నునియుం జెప్శంబడ్నది, 
లె ౫) 

పాలు కాచకుండ నుంచిన ళం గడియలు 

(లేక సదునాజుగంటల) కాలమునకును, కాచి 

హి కలు / లేక వదినాలుగంటలి నవి ౬౦ ఘటకిలు ( వరు నాల్లుగంటల) 

కొాలమునకును చెడిపోయి విషతుల్య మగునని 

చెప్పబడినది. పాలకు అరక గు, అలము, 
ఇవ 

18583 పాలు-శీరములూ 

పండ్లు పొట్లకాయ, మినుములు, మిరియాలు, 

మయ ఈ చ. న్రర్క-ర్మ శొంఠి, 

సెంధవలవణము మిత ము లనియు, అనగా 

క దగి నవనియు, త చల్ల, చింతపండు, 

తాంబూలము, తెలకవిండి, హు 

పప్పుదినుసులు, పెరుగు, బెల్లము, నేలేడుపండు, 

వెదురుదవ్య, శీరశతువు లనియు, కలుపరా 

దనియు, రోగ పద మనియు జెప్పంబడినడి. 

ఇంకను శరములు కస సరత్తుచేయుచుండువార 

గర్భిణి స్త్రీ అవను, నల్పమ9 ద భ్యాసము 

గలవారికిన్తి బాలురక్కు ముందుపుచ్చుక నుచుండు 

(బెషధసేవ జేయు) వారికి వ్యాధినుండి నీరస 

పతన పూరి వృద్ధులకు, శరీరము శుష్కీంచి 

యున్న వారికి పథ్యమనియు, అతిసారము ఆమ 

రోగము. శఫరోగమ్యు కష్టరోగము, గళ 

రోగము, గవాణిరోగము, జ్వరము, పైత్య 

వేగము భగంధరరోగము, మేహరోగముు 

క క్రగంవాణి, విషూచికోగము 

మున్నగునవి అమా. స ఇయ్య 

లకును, 

స్తు 

ఈశాదనియుం 'జెప్పంబజ డినది, 

పాల పెమోగడ ఆపాలగుణంబులుగలి, ఆము 
న్ను ౧ 

వాతము నడంచి రప వ 
Ww 

ముల నడంచి, అ వేర్ల మగుననియు, 
దీపకి తేనె, అలపుమురబ్బాలు విరుగుకులనియు, 

య 

పాలవిరుగ్కు పాలబలముం. గల్లియు త్రిదోష 

ముఒను శేంవి రక్తమును విజుచు ననియ్యు 

నాఖిళూల గల్పించుననియు, అపథ్యమైనద నియు( 

జెప్పయడినది. 

పాలయం దిట్టిగుణదొవములు కలవని నివ 

రించుతేరి మానవశరీకమున కననుకూలములగు 

సమ _స్పవిధములగు Germs & Bacteriavకు 

పాలే ముఖ్య సంధాయక మని పరిశీలకలు చెల్పు 

సంగతిని వివరింపక మానరాదు. ఈజరమ్సు, 



పాలు కాచుతత్రి పొంగుట 

బేక్టీయాలు, కలరా, విషజ్వరము (Typhoid 

fever), ఉబ్బసపుదగ్న (12001 0110515) 

లను నరీరములకు సంధించి పియోగించునవి 

గూడ నుండును. దీని నా-పుటకు పళుపుల మేంఠను 

చక్కగ పరిశీలించి యిడుచుంట యొక సాధన 

మనియు, పాలను జక్కంగగాచుట కొంత దోవ 

పరిహార. మనియు చెప్పుచున్నారు. పాలయందు 

నీళ్ళుకల్పిన దానిం గనుళగొనుటకు_ “L26t0 

meter” అను యంతే) ముకటి కలదు, ఇంక 

నేనుంగుపాలు అజీ ర్హింగల్లించుననియు, ఒంకుపా 

లతిబలకర మనియు, కు | గ దెపాలు) 

బల మ శెత్యపిదమనియు, గాత్తాపా లధను 

మనియు జెప్పంబడినది. 

ఆవ్రుపా లారోగ్యకరము (ఆవువాలు చూ.) 

గుమ్మ పాలు అప్పుడు పితికి వెడి చల్హారకుండ 

నురగపోకుండ నుండుడానికి పేరు, అవి మిక్కిలి 

బలమొసంగు నని యందురు, మేశలందు 

మాలెముమేం లేక కంచిమేశ యనంబడుజాతి 

యక్క-వపా_ లిచ్చునందురు. 

రికీ పథ్యము. ఇవి చక్కొని fs 

మేక షా లుబ్బు 

జాడ్యముగలవా 

గల్తించున(ట. కాని మేశలపాండి రోతయసి 

ఒకపహాసిద్ధకవి వర్షంచియుం డెను. ఇది బహుశ్లః 

వాండీక్ గాసి పథ్యమునకుగా దని యాయన 

యభినముతేమై యూద నొ పః నొ ఆపాలు వైద్య 

మున కుసయోగించెడ్ని, 

వీలలరోగముల రానియక కాపాడుంగాన అత్ర రి 

వశ లు మొలచున6దురు, 

సాలు కాచుతజ్ పొంగుటా దవ 

గాడదవాలు పురిటి 

పందిపాలు పటబుజులకు రాచిన 
బట 

పదార్థముల గాచుతటి వేడితో సాంగత్యము. 

గల్లుట నవి వేడి గాస్ (Gas) గా మాటు 

eters అది తక్కినదానికన్న కేలికయె పెకిం 

చేలుటకు కిందినుండి ఉ పరిభాగమునకు జనుట 

కారంభించును. పాలయంద లిజలము లిటగుతణి 

1854 పాలు, వెన్న, కిము " 

పాలు దానింజుట్టుకొని బుడగ యగును. అది. 

తున... జన నగుతటీ గిన్నె యందలివి" 

పొంగక (అధికముగాక) తీరదు. ఆగిన్నెయంద 
లిది సీశేయగుతతి బుడగ లగుట సంభవింపక,. 

ఆవిరిగనే యగుచు నెగసిపోయి యుండేెడిని. 

పాలపొర చుట్టునేర్చడుట,బుడ గ యగుట్కసంభ 

వించునని యెబుంగునది. అనయా గాచుట: 

నలన కేవలము నీశేయగుతటీ పొంగళఅవిరియై. 
పై కేగుటయ్యు. పాలు గాన చుట్టును పొరగట్టి 

య నగునట్లు పొంగుటయు సంభవించు. 

ని భావము, ఇట్టిపాలపొర కడకు ఉపరిభాగము 

నకం జేరుచు మీగడ యనం బరలాడిని, దీని. 

నొంగ్గర సాయన శాస్త్రమున “Valuable 

proteins” అనివోల్చీరి. పాలను గలుపుచుం 

డిన నీషొర యాటంక ముండక నీటియావిరి 

వెడలిపోవుచు ఫొంగకుండును, లేక వాటిపై 

చల్లనిసీరు జల్లిన వేడి తగ్గి పొంగకుండును, 

సాలు-కి9 నొ (Milk & Cream)— 

పాలయందలి WI కమ్ అనం 

బకును. అం చికను వోటీన్ (Protein) 

లేక ఎల్పుమెన్ (Albumen) కూడ కన్య 

ముక్క-ల నడుము. గూడియుండును. పాలు పరి 

ఫలించిన నవి గుండని చిన్న పరమాణువులచే 

నిండి, ద్రవప దార్థముగ తెలియ నగును, అవి 

నేలిన re తర పాలు నీతికినతజీ 

సిట్టివి సమముగ నంతట నున్నను, కొంత సే(పగు 

నప్పటికి జిడ్టుపదార్థము.. నీటికన్న తేలిక గాన 
పాల యుపరిభాగమునకు చేరికొనును. ఇందుగల' 

పోంటీను ఇందలి యుదకభాగముతో కలిసి 
యుండునుగాన న తటి కీమ్ అగుటగ పరిణ 
మించును, త. 

సొాలుపోసిపెంచినను సాముకఖివక 
మౌనదు ne (ఆంధ్యలోకో క్షి ర yy 

సాలు, వెన్న, క్రీము, అసు, మైక్రోబ్సు 
సంబంధము (Milk, Butter, Cream, 



"పాల్కురికి సోమనాథ కవి 

Cheese,Micr0bes)-నీటియన్ని టికిఇంతయో 
అంతో మైకోంబ్బుతో సంబంధము కలదు, 

పొదుగునుండి పాలు బయటికి వచ్చినదాదిగ 

దానియం దదివజశే కలిసియుండు మైకోబ్బు, 

 పాలకంట లేలికవి యగుట పెకి "తేల నారంభించి 

సెపొరగ నేర్పడును. క్రీము పాలయంచే యు 

డును. పాలు మైకోగబ్బువలన ఫులియుట కారం 

భించును: ఇటీవలి పరిశోధనలు 'మైకోబ్బునం 

దనేకడాతు లున్నవనియు కొన్ని జాతులనుండి 

చక, ని Flavour కీమునకు, ఛీసునకుు 

వెన్నకుయాడ కల్లుచుండు ననియు బయల్పణచి 

నవిశొందబు విద్యాధికలగు డై రీలనుంచినవారు 

మంచిజాలి మైకోబ్బును సెంచుచున్నా రని 

"కూడ వినుచున్నాము. (జరమ్బు; మైకో"బ్బు, 

చూడుడు. 

వాల్కురికి సోమనాథ కవి- ఆంధ) 
'కవ్రులయుదు -పూర్వకవులలో సరిగణింపంబడిన 

చాడు. ఆశాధ్య (బ్రాహ్మణుడు, ఏయోాగి 

భృంగిరిటగోత ము, తండ పేరు గురులింగము, 

. నె. ౧౧౮౦ పాంతమువా( డని కీ శే 

రా. బ. కందుకూరి వీచేళలీింగముపంతులుగా 

రభి పాయపడియున్నా రు. చ్రైవగంథము బే 

కములు కచించెను, తెలుణుగృంథములభో 

పండితారాధ్య చరిత బసవపు రాణము ద్విపద 

లుగ రచించెను. శివానుభవసార మనుపద్య 

కావ్యము రచించెను. వంతియ్ గాక చక క్వేద 

సారసూకులు, సోమనాథ భాహ్యము, రుద 

భాష్యము, బసవరగడ, గంగోత్ప త్రిరగడ, 

నద్దురుగడ, నమస్కా-రగద్యము, నృహాధిప 
శతకము మొదలగుననియుం గొన్ని కన్నడ 

గ్రంథములును రచించి, కడకు చెన్నమల్లు సగ 

ములు ౨౬ రచించి శరీరమును విడిచినముహా 

తుండు జననము కాకతీయ రాజ్యమందలి పొట్టు 

రికి, నివాసము కర్తాట చేశమునందలి కలికము, 

1085ల 

వ్రతనిసమాధి యిటనే గలదు, పాల్కురికి 

యందు సోమనాథశివలింగ మున్నది, ఆరాధ్య 

బాాహ్మణుంయం, తల్లి కియా టేవి. తండి) విష్ణు 

కామ'దేవు(డు. విద్యాగురువు తేట్టకూరి పోత 

"దేవుండు, కవితాగురువు కరస్థలివి శ్వెశ్వరుండు. 

కచించినవి శివానుభవసారము, పండితా రాధ్య 

చరితా సోమనాథ (శైవ) భామ్యము, బసన 
పురాణము మొదలగున వనేశములు కలవు 

చతుర్వేద సూక్తులు, చెన్న మల్లుసీసములు, 

బసవపంచగద్య, శ్రీరద )భామ్యము, నమస్రార 

గద్యము, అవ రాంకగద్యము,  పిపంచక 
పాగకారగద్య్భము, బసవరగడ, గంగోత్ప త్తిర 

నడు శ్రీ సద్దురురగడ, సరస ళా కాం క రాట 

కవిశ్యములు చెప్పినవాండు, 

పాలియోగా 99 (Palaeography)— 
తప్రురానపు చెకివాతల నెజబుంగందగిన వివర 

ములు తెల్పు శా న్ర్రము. 

Papyrus® నాక, Vellim® 

కాగికముసె వక, తాళపతొముల పై వాతో 

సట్టలపై (వాయయబడిన (వాఠీ, బట్టలపై నాయం 

బడిన వాత మొదలగున వన్నియు. చర్చింప( 

డినవి. 

సాలెరౌరా లితిక్సు (Palaeolithics) 

గడచిన కాలముల హద్దులను వివరించు థొ 

(స్రుము. దీని కాంగ్గమున Pre - historic 

అ 

stone age అనెదరు. అప్పటికి లోహముల 

గూడ  నెబుగకుండి ఇంచుక రుం బది 

అనగా Palaeolithic కాలము ఎన్ని దిగ 

Sir John Lubbock (Lord Avebury) 

పరిశీలకుడు వీభజించియున్నా (దు+ ౧ Lower 

age అనియు, ౨ Chellean age అనియు, 

3 Acheculian age అనియు, ౪ Mou- 

sterian age అనియు, ౫ Upper age 

అనియు, ౬ Aurignacian age అనియ్యు 



పాలోహ గోత్రము 

2 Solutrian age అనియు, ౮ Magdale- 

nian age అనియు ఎన్నిది భాగములు, 

సాలోహగ్యూత్రము-పండినగ ణము చూ, 

_పావనీనది _. పరుతేతిమున ఘగ్గార్. 
'పేళగల నది యొకటి కలదు, దాసి త్రల్లిం 

టిపేరు పావని యని కొందజునుు, ఈ ఘగ్గారు 
నది సరస్వతీనడిలో సంగమ మెనపీదప కలిసిన 

యుదకపవాహమునకు సపావసనదు ళన కొద 

రును వోల్చుచున్నారు. పావనపిశంస రామా 

యణమున అది ౪౩ అధ్యా, కలదు. ఇది గంగా 

నదియొక్క_ తూర్పు శాఖ యని చెప్పబడినది. 

భరతుడు గంగాసంగమమున సరస్వతీనది 

దాంకెనని చెప్పంబడీనది కాని, గంగతో సీనది 

చేస సంబంధమును గానరాకున్నది ౩ కాస pre 

రమున కు త్తరముగా సంస్వతీనదియందు గంగా 

తీర్థమని సద్గతి 

ns అప డేకి 
00 

వ్ కలదు, స సరన్వతి ఘగ్లారు 

చ. నున్నవి, హో 

నొకెటిగ రామాయణమున అయో re 

౭౧ అ ధ్యాయమునను, ఆది ళ్ర9 అ ధ్యాయము 
ట్ క 

నను ప్పయజన ni 

ర్త వ అ CAN వో (౮ ఎబౌెలాజిలాయం దున్న ది. 
(ag 

ఇంకను సంతాల్పరగణా (బంగాళము) క్రో 

వై ద్యనాధధామముకడ నొకనదిది పావసియను 
a__ ? 

చున్నారు. దినిప్రశంస మా హా 

మున ౨ 

పురాణ 

౨ అధ్యా, 9 త 1 గాననగును. 

పావాపురము-(అపావపుకి రి చూ.) 

పావామయగాతంము ఆ (నిధృవ 

గణము చూ.) 

పావుజేరు (పావుదార్యుు -- అంగ, 

Camels’ gall. ఇది ఒంయెచెంతికట్టు, కాశ 

చేసి ఇంచుక. వైక్యము. గల్లించును. 'సర్వవాత 
ములు. సన్ని పాఠములు, ॥ వారసంబంధమ గు 

1856 పాన్రరములు ఇలుచేరు లక్షణము 

సశలదోపషములు నివారించి సర్యాంగముల ర్ట... 

వేండి గల్లంచునని చెప్పంబడీనది, 

సావురములు ఇల్లుచేరు లక్షణము- 
పావ్రురములు పలువిధము లుండును. అందొక 

నిధమగునది ఇల్పుచేరు. పావ్రర మనంబడును 
(Homer లేక Homing Pigeon). ఈ 

నాదికాలమునుండియు వార్తలు, 

గొని తెచుుట కపయోగించుట న ను 

ముఖ్యముగ ద కోరయురి సీజాతి పావురము. 

లను వారాహారులుగ నుసయూోగింతురు, 

ఈజాతి పావురము లిల్లు 'సేరుటకుగల శ కిని 

దలంతురు. 

అందు ముఖ్యములు నాలుగు. ౧ దానిజాతిస్వ 

వొవురముల 

కండు" -పెక్కువిధములుగ ( 

భావము, ౨ దృష్టిబలము, ౩ అనవాళ్ళ జ్ఞాపక 

శక్ ర మేగ్నటిక్ ఇన్ ప్థూయన్సు (Mag- 

netic influence) అనునవి, 

ఇందు మొదటిదానికి ఎవ్యరు చెప్పునది 

యేమియు లేదు. కొంతదూరమునకు గొనిపోయి 

వదలీనవో పావురము నంకరలు లేని తిన్నని 

మార్గమున ఆకాశమున (In a dirrect line 

in the open sky ఎగుర కృకొన్ని వంకరలుగ 

నాడ నేగుచుంట శనిపె లః బడియుంట, రెండవది 

యగు దృష్ట్రబలమును శ ఉహ ణముకాదనచని 

తోంచెడిని మూడవది యగు ఆనవాళ్ళ 

జాపకమును సరియగు కారణముగ6 జెప్పఏలు 

దు, ఏలయన ఒక పావురమును బుట్టయందుంచి 

మూసి దూరముగ గొంపోయి వదలిన నిలుచేకు 

యానవా శుండును, ఆనవాళ్ళసలే 

యుంటకున్నను ఇల్లు చేరుటనలన నిదికారణమై 

యుండంజాలదు. నాల్గ్లవదియగు మేగ్నటిక్ ఇన్ 

ప్లూయన్సు అనునది మొదటికారణమువంటి దే 

గాన, నెన్వరును కాదన. జాలగరు. గాన దాని 

జాతిస్థభావలకుణ మనియో మేగ్నటిక్ ఇన్ 

ఫ్లూయన్నో యని సంథయింప వలసియుండును = 

నప్పుడే 



పావులూరి మలన కవి 
ఇవీ 

పావులూరి మల్లిన క్రవి-- ఆంధోకవు 
లందు పూర్వశవులలో న ర WO re 

బడినవా6డుం సళ బాప సుతు ఆపరు 

సూతుంండు. గార్జ్యసగోతు ఏయు. తండి వేరు 
| ఖే J 

శివన్న, ఈతండు గోదావరీ మండలములోని 

పాపులూరునకు కరణమై యుంజెనంట దీనిని 

శమ్మనాటిసీమ యని వాడుటయుం గలదు. 

రచించినది మహావీరాచార్య కృతమెన 

(సంస్కృత) గణితేసారసంగవా హమున కాం ధ 

ఛభాపాంతరీశరణ మగు గణితశాస్త్ర మనంబడు 

పద్యకావ్యము, ఈతండు వేంగి చేళపు (ప్రభుం 

డగు రాజరాజన రేందు9ండు తనవ నవఖండ 

వాడ యను నగిపహోర మిచ్చి నట్లు తనగ9ంథ 
7 య 

మందు చెపృకొనియుంట నన్నయ భట్టుతో 

సమకాలికుండని Er కే రా, బు కందుకూరి 

పిరేశలింగము పంతులుగా రఖభిప్రాయపడి 

యున్నారు, 

వొశద్యాదశి-(పరళు రామద్యాదశి చూ 

సాశములు౫ (పంచపాశములు-- 
౧ ఆణవ (నులము=(ముల వాళము),.౨మాయీ 

య(మల) ము (మూయావాశము), ్ర్ర కార్మిక 

(నుల)ము. (శర్మ వాశము), ఈ బైందవము 

Gr. మఖలం se) స్కో నోధక 

(తిరో ధథానళ్ట శ్రీ): 

అవపాశములు:- ౧ పళువాశము, _ భవ 

పాశము, 3౩ బంధవాశము, ర మోహ వాశ్లము, 

౫ ఆశాపాశము, ౬ కర్మపాళము ౭ దుఃఖ 

పానము, ౮ శేశ పాశము. 

పాఠశినిముద్ర — తూగాభ్యాసవిధాన 
మున జెహ్నంబడిన వింఛతిముద లలో నొకటి. 

"రెండు కాళ్ళను మడ వెనుక భాగమునకు 

ఎత్తి లంకే (పాదములచే) దగిల్సి కూర్చుం 

చుట పాశీనీముద) యనియు, దీనియ ఫ్యా సము 
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వలన కూడలినపబోధమును, న రీరబలమును. 

గలుగుననియు( జెప్ప (బడినది. 

పాశుపతముతము --- ఇది ఆతిమార్లిక 
మతములలో నొకటి, - అతిమార్షికములు:..._. 

౧ పాళుపతము, ౨ మహ్మావతము, 3 కాపాలము. 
నను (త్రమతములుగనున్న వి, ఈమూ(డుమతము. 

లందు బు గ్య జు స్పామాధర్య ణాళ్ళ్మక వేదము. 

పాటింపం బడక ఆగమములను తానును 

మతగంథముగం గై గ కొనయబడినది. 

ఈమ తము కాల దల క క మని. 

ఛెప్పబడినది. నకులిళుండు పవ ర్హకుండు. ఈ 

మతేసిద్దాంతేమున పొణు లవేశము లనియు, 

అవి యుకటితో నొకటి కలియక పి త్యెకముగ 

నుండునపి యనియు, (అనంగా జ్ఞా జానమునందు,. 

లేక చెలీన్యమునందు నొకపాని వేజౌక.. 

పాణితో య గలియకుండు ననిభావము.) శరీర 

మంతటను వ్యావించి వ నిత్యములు. 

(Som నాథరహీ బాలేములు) నని సిర్వచింపం 

బడినది, 

ఈ వపాళుపతవుతసిదాంతమున క 

అఆణవనులము చెప్పంబడ లేదు. మాయామల 

ముచే కర్మ పాశ బద్ధము లనియు, సంపారసంబంధ 

సుఖ దుఃఖముల ననుభవించు చుండునవి 
యనియు. జెప్పంబడినవి, కార్మికమలము we 

కుండుటచే నది కర్మ ( చేయుపనులు) సంబంధ 

ముగ నిర్వచింపంబడినది. సంసారసుఖదుఃఖాను. 

భవమునకు (పాణి కీరెండుమలములే కారణమని 
చెప్పబడినది, వైరాగ్య ముదయించుతజి నీ 

నుతవిధానదితు నందుటకు విధి కలదు, అట్టి 

మళతవీష్ నందినజీవ్రలకు పర మెశ్యర సంబంధము 

లగు పు? స్ట ననియు,విరాగము. 

ప్రథమ సోపానమువంటి దనియు. జెప్పండీ 

నది. పుతు))లందు కుటుంబ భారమును వదల, 

తండి సన్యసించునట్లు, అనయా తండి సంసార 



పాళుపతమతము 

"బాధ్యత లనుండి నిశాంంతీ గొనునట్లు, ,నెరాగ్య 

వంతుండగు పాణేయందు ws Pe 

"జేసి యీళ్వ్యరుండు తాను విగమించు ననియు, 

(అనలా పర మెళ్వజ్ఞానము వైరాగ్యమునలన 

ను ననియు() జెప్ప(బడినది. 

“పశు? వన హ్ మున మః “పలి''యన 

నధినాథుండగు పర మేశ్వరుండు గాన పాళుపతే 

మతము పళుపతిసంబంధ పితిపాద్యమాన 

మతము, 

పాళుపతమతగ౦ంథములు-పాళుపత సూతి 
మును, గణ కారికశయును ముఖ్యగ )0థములు, 

ఈమతమునం టెన్న్మిదివృ త్తములు చెప్పబడినవి. 

౧ లాభము-చేయ(దగిన ఉపాయఫల మని 

భావముః ౧ జ్ఞానము, ౨ తపస్సు 3 బివేని 

త్యత్యము, గ్ర స ఫో వ 

2 కట్టకు మల మన "నోవమని యర్థము. 

తన్ను ఆకమించియున్న పంచదుష్టస్వ భావములు 

మల మనంబడును, ౧ మ on 

న్ను, 3 సక్తి హేతువు, (ఒక విషయమున 
మనసు దగిలియుండుట్య, ర చ్యుతి(విడచుట్య, 

ఖో పళుత్వమూలము. 

౩ ఉపసాయము- సాధ నకు న. గల్పించు 

మూర్షము, ౧ ౧ దాసచర్య, _9 తపస్సు, 3 ధ్యాన 

నిష, ర సదా రుద స్మృతి; స లాభము 

లందలి పృకిప ర్తి, 

ర్ర దేశము-అగన్ధాను నుసంధానపూర్వక జ్ఞా జూన 

శహోవృద్ధి నొసంగునది, 

౫ అవస్థ-లాభము మం ఒక చాపి 

యందు న నుండుట, 

౬ వివి ౮ మిభ్యాజ్ఞా సము నశించుట, 

౧ పళు,౨ పతి ౩ పాశము ౪ బదజీవనము, 

సము క్షజీవనము నని యైదువిధములు, 

2 దికు- -ర్రది ౧ గురుండు, ( నియమము, 

3 ప, ర జపము, >» ee 

నని యెదు లతెబంగులుం: =. | 

1858 వాళుపతవుతము 

౮ బలము-ఇది ౧ మనోబలము, ౨ వాగ్బ 

లము, 3 కాయబలము, ర కర్మబలము, స్య 

తపోబలము నని యెదువిధములు, 

ఈ పాళుపతధర్శమునందుఅళ్ళ్మ, పరమాత్మ, 

జగత్తు అను తస దార్థములును సత్యము లేయని' 

చెప్పబడినవి, తక్కిన ధర్శములు పాళుపతమహో 

న కాపాలమతములకు నమానముగం జెప్ప 

బడినవి, 

పాశుపత మతమునందు మాయాతేల్ట్యము 

(పధానతత్హ్యమని చెప్పంబడీనది, ఈ పాళుపత 

సూ త్రీములకు కొండిన్యు (డు భామ్యపం క్తి (వాసి 

యున్నా (డు. ఈగంథము “రోయల్ ఏప్యా 

టిక్కు సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాలు” యొక్క. వుస్తక 

భాండాగారమునందు కలదు, 

కాకతియచకివ ర్తి రి గణపతి దేవమహారా 

జీమతేస్థుండు. ఏరిగురువును, ప పథాన మంతి 

యు నగు శివ చేనయ్య గారు గోళకీను శాధిపతీ 

కాన నక్కాొ-లపువారు “గోళ కి పాశుపత శె వ” 

మనివాడుచుండిరి. కాని నిజముగ గోళకిమళము 
పాళుపతీ శై వమునకుం జెందిన యొకమర మే కాని 

భేదమతేముగానేరదు. డాహలమండలములోని 

(లొల్లింటి తిపురరాజ్యము) గోళ రగిరిపె నున్నది 

గాన గోళకీమళ మనంబ డెను, తీవుర ఇప్పుడు 

తెవార్ అనంబడుచున్న ది. ఈమశాధిపతులలో 

మన శివ చెవయ్య గారు పదియవవారు. పఏిరినిజ 

నామము ని స్యెశ్యరశివ బేశికుండు. 

౧ సద్భావళంభు దెశివండు, _౨నోవుశ ౦భువు, 

9 వామశంభువ్రు ఈ (వేరు తెలియదు), ౫ 
(వేరు తెలియదు, ౬ శక్తిళంభువు, ౭ కీర్తి 
గంభువ్రు ౮ విమలశివుడ్కు ౯ ధర్గశివుండు, 

౧౦ ని స్వశ్వరశివుయు. ఇందుంవ గుషవు తిపుర 

పురము (కెవార్) రాజధానిగ (కవుర(డాహల 

మండల) చేశ మేలిన ఒకటవ యువరాజ "దేవ 

మహారాజునప సమకాలికుడు. ౨ వ గురుండు 



పాశ్చాత్య చేశములందు. న 

సోమశంభోను. ఈమతమందు సోమశంభు న 

నేర్చజిచినవా(డు. [1 వెం౦౭3 సొంతము వాం 
వాడట ౮వ = విమలశీవుండు, మ] 

చేళీయు(డందురు. ౧౦వ గురువు విశేంశ౦ర శివ 

+దేశికండు, తలింగకాకలియచకంవర (గణపతి 

'దేశ్రనప) గురుండయ్యు (పథానమం తీగ (భాడ 

నుండినవాండుః 

ఆమర్షక మళఠాధిపతిగ నుండిన దూర్వాస 

గురుండుగొప్ప పండితుడు, కవియు నె పాశుపత 

మతే గంథములను 

ఆతండీ మతృపతిసఘ్రైపకుం డనంబరణగౌను, పరా 

పెక్కు. వచించిననా6డ థి 

9 లో అక్కు ఆద అర 

శక్టిమహిమ్న మును బహ్మనూ త్ర దూర్యాస, 

భామ్యమును రచించినవాండు, ఈ మతమున 

కీంకను కౌలాముఖ శే వ మనియు, నకులీశ తవ 

మనియు6గూడ పేరు కలవు, పెక్కండు విద్యాం 
యm ; 

సులు నకులిళుండును శివభ కుండే యగుట యో 

గాచార్యులలో కడపటివాడుగం 'జెప్పంబడీన 

లకులీళు(డు నొళండే యని పొరబకుచుంట గాన 

నగును, కాని యిర్వురును భెదవ్యక్తులు, 

పాశ్చాత్యదెశములందు చెటపెరు 
గి (౧0 

లౌటిన్ఫాషయం దుండుట--- 9ఇక్కాల 

మున లాటిన్భావ మాటాడు బేశము లేదు గాన, 
లు 

దానిని మృతభావ యనెదరు. కాని అంగ 
0౧౫ 

భాషయం  దధికసంఖ్యాకపదము లీ లాటిన్ 

నుండి నచ్చిన నికృతములు, తద్భవములు, 

తల్సేమములు నెయుండును. తొలి యొకప్పుడా 
౬ య 

లాటిన్భావ ముఖ్య మై, విద్వాంసులు వాడు 

కొను భాషగా  మండుతజి, రాసాయనిక 

పద ఏలు తరుగుల్మల తాదులు మొదలగు 

చాటిపే రా భామనే విద్వాంసులు వ్రాయు 
య 

మయమండిరంట, ఉపన్యాసము లంచే యుండుట 

గారవముగాం దలంపయబుడుచుండౌ నంట, కొన్ని 

1859 పాశ్చాత్య చేశములందలి శతావీపని 

గంథములుగూడ నాభాషయం దుంటం గాన 

నగును. 

స్వేడను 'దెకస్తుండగు Linnaeus పండి 

తుండు తరుగుల్బల తాదులకు పేర్టను వ్ న 

వాదు. ఆయన లాటిన్ఫాషయం టే వా [గను 

నాడాదిగ నాభామయం దుండుపదతియే సాంగు 

చున్నది, 

నాశ్చాగ్య దెశములందలి తాప 
(బాండు పని పాశ్చాత్య చేశములం దిటు: 

కలువొడవు తొమ్మిది, వెడల్పు నాల్లున్నర, దళ 

సరి రెండు మమ్ము పాతిక అంగుళములని మనసునం 

దుంచుకొన నలయును. మందడు లొకటిపె 

నొకటి సరిగ నుండునటుల రాకుండ తావీప 

చేయుట కాంగ్రమున "వౌండు (Bond) అనియెః 

దరు. ఇక్కాలమున పాఖ్చాత్యసీమలం బె ల్రైెడ 

లను వాడుశయందున తావీపని విధానములు. 

ఇం గీషువొండు సైమిప్, బాండు, అనంబడునవియె.. 

ఇంగ్లీషు 'చాండునం దొకవరుసగఇటుకలు నిలువు 

వరుసలుగను _ (ఫొడవువరుస్య వైనొక వరుస 

అడ్డమునరుసలుగను వేయుచు (గోళీ కాదని 

యెరుంగునది) గోడలను నిర్శింతురు. నిలువువరు 

సల కాంగ్గమున Stretcher వరుస యనియు, 

అడ్డవరుసలకు 62067 వరుసలనియు: బేరులు.. 

కాళీవచ్చి నతావుల వేయంబడు ఇటుకముక్క_కు 

“Closer” అనియెద రు, పైమిషు బాండుపని 

యందు వరుసదప్పి వరుస హాడ్డరుగను, వరుసం 

దప్పివరుస పాలనను ఉండెడిని, అది మిగుల 

కన్టమైనను గట్టిపనిగా తలంపం బడుచున్నది. 

బది ముఖ్యముగ లాదుల ఎదు అ 

విధానము, 



వా శ్చాత్యేలిపుల పరంపర 1560 

పాశ్చాత్యలిపుల పరంపర, 

న. 

(1920813205 ) 

సం శేతలివి 

(Hieratic) 

శేవల సం కేతలివి 

(Demotic.) 

ననన 

ప్రాతగికులిపి  సెమెటిక్కులవి క్యూనిఫారంలిపి 

(Old Greek) | (Cuniform.) 

ఫోసీపీయాలిపి బాబిలోనియాలిపి 

| దు దంల నకలు దనాయయాయ రాత యా క. 

షగకులిపీ సమరితాన్ లిపి అరమోాయలీపి 

| (ఆళ్ళునియాలిపి) 

| క పక అపర 

| | 
కలివి సనిక లిపి కోసి ఎసాంగ పవురాతీన హీబ్బూ 

లావ ల 

ఖ్రీయలిపి అరబ్బిలివి లిపి 

| | 

సీరయ ఇప్పటి అరబ్బీ 
బంగీ షులీవ్ 

య 

ఆంగ లప 
లివి లికి 

a 

మంగోలియా 

న 

పాఖ్చాత్యిలిపుల పరంపర 

టోటో ,పాచీన 

మిడియాలిపి పారళీకలివి 



"పాషన్ వే, 
ap) 

పోను 
"ఐరోపా ss “ఓజరమ్మర్నా” అను 

'గా/ముమున _ పది సంవత్సరముల కొోకతేరి 

గ్నానున్లు లంద జీచే నాడయిడు నాటక 

ఏసుక్రీస్తు ప్రభుని జీవితము ప్రదర్శింప 

బడుచుండును. ఇది (కే) స్థవమతభ క్తి పునాది 

గాల ప్రదర్శనము గాన i స్రవమక లగు 

విచేశన్లు లచేకులు వచ్చి చూచి సోన్చచురదురు. 

గత నాటక ప్రదర్శనము క క్రేం వె.౧౯౩౦ సంవత్సర 

మున నడిచెను, 

నాటకము చూచువారలకు ప్రదర్శనశాల 

యందు మొదటితరగతివారు ౨౩౦౨ ' గురును, 

శరెండవతరగతివారు ౧౨౭౮ గురును, మూడవ 

తరగతివారు ౧౧౧౪ రునుకలిసీ కూర్చుండుటకు 
వసతు 'లేర్పణుసంబడినవి. ముత్తమున Se 

యందు ౫.౨౫౮ 

కలదు. అనగా 

2 (Passion play )— ఇది 

మందికి జాగా యేర్పాటు 

తక్కిన ౬ స్టో మందిమొక్కం- 

నాటకమును ప్రద రిం చునాొ రక 

విభజింప బడినది, ఇందు మొదటి తరగతి 

టి క్కెట్టు వరణ రద మార్కు-లును, య 

తరగతిటి క్కెట్టు తొమ్మిదిమార్కు-లున్యుమూండ 

వతరగతిటి క్కెట్టు ఆరు మార్కూలును ఆ చేశ 

మునందలి ధనమున మూల్యము నిర్ణయింసC 

బడినది గాని అప్పటి యితరపరిస్థితుల "మేరకు 

మార్చంబడు చుండును, 

ఈనాటక శాల ౧౯౦౦ సంవత్సరమున కట్ల 

జాగా 

బడినది. విదప ౧౯.౨౮-౩౦ మధ్య కాలమున 

మార్పుల నంది మరమ్మతు చేయయుడినది. కడు 

విశాలమై యుండెడిని. ఇందు _స్టంభములు లేన 

గాన చూడ్డ నాటంకము లుండవ్ర. 

క్రస్తుపభువు జరూసలము పినేశించుట, 
వీలాతున్యాయాధిపలీయెదుట నుండుట్క మొద 

లగుద్భశ్యము లందు ఆటువందలవణకు నటకులు 

(Gre) నాటకరంగమున6 గన్పింతురుః 

5861 పాపాణచకతుర్షతి 

సగటున నాటకపఏదర్శనము భాక్తిమై ఏరా 

"వేళమున పిదర్శింతు రనియు, కొన్ని పాఠ) 

ములు తమ వేషమున కవసర మగు గడ్డము. 

తలయు, కొన్ని సంవత్సేరములు ముందుగ = 

కొన నారంభింతు రనియు, నాటకపఏదర్శ నము 

నిజనటనకు సమొపముగ నుండుననియు వాడుక 

నందియున్న ది. టే క్కెట్టవల్ల గొప్ప రాబడీ 

కలదంట. 

ఈ నాటకప ప్రదర్శన సంస్థనుూర్చి పెర 

వ గానుస్థులు నర్వప జేదరు. ఇందు 

గుదుర్చంబడిన సీగీత మెక్కు_వ రుచికరముగ 

నుండెడిదందురు. ఆగ మును జనాభా ౨౬౦౦ 

అనియు, అందు వేయిమంది య్యాపదర్శనమున 

పాల్గొను న ల. ౫ కొనువా రనియు.' 

చెలి Flr .ఇందుదృశ్యముల( 5౦6165) యేళ్చా 

టును చక్కని జాణతనము జూపునని సితీత్రి 

కలదు. తెరలు మంచిపనితనము గలవి. (పదర్శ 

నమున మంచివిధా నదిశ్రైమార్షమును విధించు 

నానికి లోయిడువిధియు బాగుగ. గాననయ్యె 

an దుస్తులును వలువగలప్గ నె యున్నవి, రిక 

మతేగురుని దుస్తు నూజుపౌను లుండు నట. 

౧౯౩౦ సంవత్పెరనున తెరిగి దుస్తులు మణి 

కొన్ని + చెర్పయడినవంట, wu యభిమాన్ష 

బాధ్యతల పై నాధారపడియున్న సంస్థ, నాటకము 

లేనితరి మభ్యూ జయము గా నిశాల యుండెడినిం 

పాషా టర్కీ బేళపు బిరుదము, గొప్ప 

గొప్పవారి కొ బడునది. rere 

మున గూడ పృణారమున నం గలము. 

Pen గూ|త్రముం - (ఉపమన్యు 

గణము చూడుడు.) 

పాషాణచతుర్దశి-కారి న రతిం 

ష్ WE వై పంకచతుర్షని* యని వైన్షవల కడు 

మహాశాష్టి దేశమున కదలీ (వతము లాచ 

రించు వలేదినముగ నున్నది. (వండుగలుళూ.) 



పాపా ణపర్యతము 

పాషాణ సర్వతవం- దీని నప్పదు 
“ఏమన్” అనియు, “ఆమాన్” అనియు నను 

చున్నారు. (అపగ "దేశము చూడుడు.) 

_పాొషాఖము--6౦ White oxide 

01 Arsenic. 

ఇది విషములలో నొకటి. పాపాణములు 

నవవిధము లందురు. 
_పాపాణమును శాస్త కముగ శుద్ధి జేసి 

భస్మ మొనర్చియు, సింధూర మొనర్చియు, లేక 

శ్ట్టుగ నొనర్చియు వాడుదురు. వాల జా గతగ 

వాడందగినది,అ నేశరోగములనివారించి బలము, 

"చేహపున్టీ, ఏర్యవృద్ధి ది నొసంగు నని చెప్పం 

బడినది. స. మత్రేసాడం గలుగంబేయును, 

పాపాణము పెన వేసి సిన పొక్కును, |వణముల పై 

మితముగ వేయవలెనుగాని నధిక మైన దానిని 

దినివేసి శుభ్యపజచుటకుం దోడు పెద్దపుండుగ ( 

గడం జేయును, నూనెలో. గ్పీ తగు రీతిని 

పెన పూసిన గడ్డలు, *క్షటుప్రులు, వ్యణములు 

హరించును. సక్యమైనవాటిని బగులం జేయ్యును. 

చక్క శుద్ది చేయబడిన పాపా ణము కష్టము, 

జలోదరము, మూస్ళృగో గము, వెల్తేపక్ష విష 

సంబంధమగు జన్ని రోగము, వాత్క దారుణ 

వాత మహవాళత, రుద వాతములు, వణ 

ములు, కళ్ళునణములు, 

అహిక జ్వరములు, చలిజరములు, విడువనిజ్వర 

పఫపటవిణములు అ J 

ములు, భీత సైత్య జ్యరములు, శీపద (బోదకాలు 

రోగము) జ్యరములు, సన్ని పాత జ్యరములు 

ప్రీ యగునందురు. 

ఏడిప త్తియాకు, కాయ, పువ్వులరసమును, 

సీలివేరు, మిరియాలపొడుముల కపొయమును, 

నే రెడుచిగుళ్లును, కాక రాకుపసరును, నెలగప ఏండ్ల 

గుజురును, తమ్నుల పాకతీ ౮, మమల 
ల్ 

యమును, సబ్బునిళ్ళున్ను. సున్నముపె తేరిన 

నీళ్ళును er చూర్లమును పాపాణ 

1502 పాహవ చేశమ్ము.. = 

దోషమును పరిహరించు విరుగుడు లని చెప్పం 

బడినది. ఇంకను వమనముద్యారా గాని, విరేచ 

నముగుండా గాని, పాపాణమును వెడలింపందగు. 

ననియు, శరీరము దీనిదోషమున నుబ్బు జూవీన 

పనసణిక్క_కపహొయము లోని కిచ్చిన విరుగ్కు 

ననియు, మీయదగ్గుల పె పాపాణము వాడ(జన 

దనియు వాడిన పొణాపాయముం. చెచ్చు. 

ననియు జెప్పంబడీనది, 

పాహాణ్మవెద్యము సగటున శరీరముల పాడు 

చేస్తి దుర్హణములు గల్లించిీ 6 స్థితికి ననారొగ్య 

స్థితికి చెచ్చును గాన, పాషాణ్బవెద్యుల నాయు 

ర్వేద వెద్యనిశారదులు హేళనగాంజూచి పరిహ 

సించుచుందురు. ఉత్స లులందు పాసాణ వెద్యులు 

గానంబడుచున్నారు, అంటు కంర గలరు. 

పాసిసిజస్ Badia 

రు సు మాసి పభుత్వము 

లన్ని టియొక్కయు జ తనిధ్యముగ ల Inter- 

ప పండ 

national) నానారాజ్య సంభఘముద్యారా 

తగవులను పరిష్క-రించుకొనుట మేలని చెప్పు 

న 

పాహాంగ్ స్టెటు-౩ది ఫెడ రేమెడ్ మళే 
స్లెట్సులో నొకటి, (ములెయా దేశము చూ 

పాహ్హవ దేశము, పారశక దేశము, 
పారకీక్రేశము, ఇరాన్ధేశము- ఇప్పటి 
పార శిక్షల పూర్వులు రావ. సపవమావలంబులగు 

ఆర్యులు, వారు "దేవతాపవూనలంబులగు ఆద్య 

లతో కలహించు చుండిరి, చేవాసురయుదము 

లకుం బిదప్క వారు వేర, యప్పటి హారబ ేజా 

(మేరువు) పర్వత పాంతమునుండీ బయలు బేరి 

పారశీపోలిసుకడకుం జేరి యటనుండి పారశీక 
లనంబడీరి ఆర్య శబ్లము “ఇరాన్ *గా మాణె- 

నంట వారి నివాసమై, తొల్రింట “వాహ్తవి 

యనంబరంిన టేశము పారశీకము లేశ్ష్షరాన్ ల్ 

ఆయ నంట వారు నిర్మించుకొనిన రాజధానికి 



“పాళీభాష 

“శతా బ్రరానలోఅనివేర్రు, అది యిప్పు డాంగ్లు 

లచే “బహిరన్” యనం బరణస చున్న ది. 

.తొల్లింట “పాహ్హావి? యనంబడిన భామ జెండు 

ఛావగ వేరందెనంట. వేద శబ్దము “అవెస్థా” 

కమూాయె నంట, బు శ్వెాదమున వాడంబడిన 

పృభుోశబ్దము “వాహ్హవి” యాయె నందురు. 

మహాభారతము, సభాపర్వము 3౨ అధ్యాయ 

మున పాహ్హవ దేశపు ఉత్తమాశ్యములంగూర్చి 

వ కతన కలదు, మత్స్య పురాణము ౧౨౧ 

'అభధ్యాయమున పొహ్హవ దేశపిళంస కలదు. 

బికష్ణండవురాణము ౫౧ అధ్యాయమున ౮౬ 

యందు వాహ్నవ యని చేరున్నది, 

పాళిభాషా-- ఇది వలల మగు 

"సంస్కతేజన్యము. ఫురాతనపు భావ. జౌదులు 

పవి తవంతముగ నెంచిరి, బొద్ధగంథములీ భావ 

. యందుంగలవు, లిపియు సంస్కతలిపిజన్య మె, 

పి()అ్మక్టరమునికుం జెందినకై 9స్త 

వపురుష నావువులు-౨2260, Paken- 

ham, Palmer, Parke, Parker నవిన 

కల్పీతనామములు. 

౨2606 హీ బూపదము Easter child 

అని యు 

Pasha నవీనపదము, ఇది టర్కీ-మాట. 

Patrick, Patricius లాటిన్సద ము Noble- 

man అని యర్థము. ఏ ర్ధాండు దేశరక్షవడగు 

బుషీ యనఃదగిన “St. Patrick’? మహో 

త్నునిపేరు. దివినుండి కల్గిన ముద్దు పేర్టు P2t, 

Paddy అనునవి, 

Paul, Paulet, Paulus, Paulivus, 

Pawel లాటినుపదములు little oe 

4. Paul బోధకుని పేరు. 

Payne లాటిన్నదము, Country man 

1868 పి (P) అమర... కై ) _స్థవవురుష. 

Peile, Pelham, 

కల్చీత పదము, 

Penticost, Penticoste గృదప పదము 

“white sun side” అని తుం 

Percival, Percyvall సెల్లిప్క-పద ము, 

వ of the Chalice’ అని 

యర్థము. దీనిము 

స. etd Traveller 

స 

Penrose నవీన 

సరు Percy. 

Perrin Pering జర్షనుపదము. రాయి 

(శిల) మ మనః 

Peter వదు. Rock అని యు మ 

St. Peter బోధపనిపేరు, Peter the i 

అను రహ్యాచకివ రి కీ శేరుండెను. 

Phelim ఐరిషుపదము, 

తు నః 

మంచి యని 

Philander గీ్రికుపదము. Lover of 

fellow men తంయ ము: 

Philemon 10కుపదము. ue and 

thoughtful. 

Philip, Philp. Fylip “)కుపదములు, 

lover of horses అని యరము. పెళ్క-రడు 

కీపేడుంచెను. దీనికిగలిన ముదు వేరు 
౧ ద ఈ 

Phill or Phil, Pip , సెన్చు, స్పెయిన్ 

చెశపు రాజుల కీపేరు తఖిచుగ పెట్టబకునది, 

రాజులు 

Phineas Phinehas హీబూపదము. 

Oracle లేశ Aspect అనియర్థము, 

Pierce Piers Pierre గీీపసదము. 

same as Peter. ,,Roak”’ అనిత నః 

Pilgrim లాటీనుపదము. Traveller అని 

యరము, 
థి 

Pius లాటిన్సదము. తొమ్ముందుగురు పోపు 

గురు స్వాముల కీచే రుండెను 



వీ (P) అకుర, ర హ్ _స్పవ్య్తీల. ౪ 

Plantagenet లాటిన్నదము. Spring 

of broom అనియర్థము. 

Pollock నవీనకల్సితపదము, 

Polycarp గీకుపదము, Tutus 

ల St. క సాక బుమీవేరు,.. 

టో Pompeius లాటి న్పేరు, 

Ponce Pontius లాటిన పదములు, 

ఏదవసంతాన మని యర్థన “| 

Ponsonby (ఆచ్చారణ Punsunby 

అని) నవీనకల్సితపదము. 

Popham నవీనకల్పితపదము. 

Porcius లాటిన్సదము. Pigs తనరు 

Power, Prince, 

పదములు, 

Ptolemy గ్రీకుపదము. Mighty wat- 

rior ఈజిప్టు రాజుల కీచేరుంజెను, 

Purcell, Purvis నవినకల్సిత పదములు, 

Purvan రహ్యనుపదము. మొదటి అని 

ఏ(?)జక్షరముకుంజెందిసకై 9 స్తన 

స్త్రంల నామములు--౨2122 భాటిన్స 
దము. కౌటిచె టని య రము. 

Pamela నవీనాంగ్ల కల్పితపదము 

Patience లాటిన్నదము- -పీర్చని యర్థము. 

Patrica Patrice లాటిన్సదము. జ స్ప 

యని యరక్షముః, Patrick యొక్క శ్రీవాచక 

పదము, 

Paula, Paule, Paulina, Paulette, 

Pauline లాటిన్సదములు. చిన్న దియని 

యర్థము. Pa1యొక్క త్రై వాచక పపదము; 

Peace నపీనక్షల్సితపదము, అమన స్పష్ట మె 

(గ సి యని, 

6221, Pearline నవీన కల్పితప పదము, 

ముత్యమని యర్థము, ME 

1804 

Pritchard a 

వీ (P) అవర... కై ఏ సవ స్త్రీల 

penelope |గీకుపదము. నేతపనిక త్రై యని 

Perceva] "ెల్లిక్క-పదము. Percival 
మొక్క ప్రేనాచక పదరూపము. 

Perdita స. పోంగొట్టు క్ొనం 

బడిన యని యన 

Perpetua లాటిన్సదము. 

భరించు, ఓర్చు అని యర్థము. 
సహించదు 

Perrine, Petrica Petrine, Petro-- 

nella ట్యూటోనిక్కు. పదములు, నిల 

మిచ్చు నవి. 

Persis లాటిన్నదము. Persius యు 

ఛ్ర్రీవాచకపదము. 

Philadelphia గీకపదము, ఇతరుల బేమి। 

వొడి యని హః అమెరికాయందు, యునై 

క్ స్తేట్సులో (కు క్యేకప్పగూడి తొలుత 

సిచపేరున పురని ర్న్మాణమునకుం గడంగిరి. వారి 

ముఖ్యవిధాన మన్యొన్య పేమయి. నేటికి నాపే 

రల బరలచునే యున్నది. దీనంగల్లిన ముద్దు 

పేరు Delphy.e 

Philine గకుపదము. అనురాగ మని 

యః 

lose Philippe, Philippine 

గకుపదము, గుజ్జములయందను రాగముగలవాం 

డని తుము Philipps యొక్క స్ర్రీవా 

చక్రపదము. ఇది అంగ్గభూపతి మూండవఎడ్వర్హు 

యొక్క-రాణి యగు ఫిలిప్పారాజ్డి. వేరుగ 
పిచారమందిన దట. 

Phoebe, Phebe గక పదములు. జన్మము 
యొక్క వెలుతు రని యర్థము. 

Phrynia దీనింగూర్చి యేమియు. 

డెలియదు. 

Phyllis, Phillis గీకప దము. పచ్చని 

కొమ్మ యని యర్థము, 



శుంఠ్ ఏ 

Piety లాటిన్నదము, సచ్చరి,త,కనికరము, 

లేక దయామయ హృదయము ననియర్థము, 

Polly హీ బూపదము. న్యకాన్నత్యమని 

se ce, 

| Polonia గపుపదము, గను దేశమున 

నూర్యాధి దేవతకు “అప్బోలో?? _ అనిపేరు. 

సూర్య సంబంధురా స 

Polyxena గీగకుపదము. అతిథిసత్కార 

మని రః 

Portia, Porcia లాటిన్సదము. Por 

అనిన వరాహ మని యర్థము. 

Priscilla లాటిన్సదము. కొంచెము పెద్ద 

యని యర్థము. దీనినుండి కల్లి న ముద్దువే పేరులు 

Scilla, Bes 

Prittie నవీనకల్పితము. Pretty అని 

త 

wees Bite ఆంగోశాక్చను 

పదము: ఆర్టితేము అనియర్థము. దీనంగల్లిన 

ముద్దు వ ల Prue, షరా. 

Psyche గకుపదము, (పాణి యని 

యర్థము. ఇదియొక  అధిచేవతపేరు. ఆమె 

Cupid (మన్మధుని) భార్య (రలీబేవి, 

సింక్ ణు (Pink 6)76)---9ది పాశ్చాత్య 

_వెద్యపిధా నమున గుజ్జములకుం గల్లు ఇన్లూ 

ఇంజా జ్వరమునకు( బే, 

పింగగో త్రము-(వారితఉప గణము చూ.) 

పింగళాజపవు--(త్రికరణకద్ధి చూ.) 
పింగళానాడి  (అస్రాంగ యోగములు 

చూడుడు. 

పింగళి ఎల్ల ని కని ఆంధ కవులలో 
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యుండే నంట, 

వీంగళివారి పేక్. 

నాధునికులందు పరిగణింపంబడీ నవాండుః, నియో: 

ల సల శె వదీతు, నందిన వాండు, 

భార ద్వాజసగోత్యము. తండి పేరు నాగరాజు. 

గుంటూరిమండ లములోని కొండ ఫీటి సీమ కాఫుర 

మని తేలుచున్న ది. 

ఈతంచయు బహు కొండ ఏటి రెడ్డ సంబంధుః 

డగు రాయపరెడ్డి కాశథయు( జె యుండి 

యాతేనిమెప్పించుటకో లేక యాతని పోత్చాహ 

ముననో సన్వేశ్యరమాహాగ్మ్య మను“ తోభ్య 

చరిత ?మును (క _స్తవమతగ 0థమును) పద్య 

కావ్యముగ రతం దీనింబట్టి యారాయప 

"రెడ్డిగారు స్ స్తవమతస్వీకార . మొనర్చినవా. 

డేమో యనితోంచెడిని, ఈతలో భ్యచరితి మడి 

వటుకు వచన కావ్యముగ నున్న దానినే పద్యము 

లుగ రచించియుండ నోపు ననియు, నిది వేదాంత 

సారమునకన్న (మంగళగిరి అనందకవి చూ.) 

మున్నె రచింపంబడి యుండు ననియు, రా, జబ 

కందుకూరి వీశేశ లింగంపంతులు గారు. తలంచిరి. 

పింగళివారి సేకి--ఎంత చెప్పినను వినక, 

ఎంత యిచ్చినను వదలక్క ఎంత పొమ్మనిసను 
పోక వెంటాడించు మొండివారిని పింగళివారి 

చశకివలె వదలసిదిగా సామెతవల ననుచుందురుం 

ఈోవింగభివారి పేక” యనుట కొక పూర్వపు. 

గాధ కలదు. ఇది యెంతవణకు నిజమైనన్సు 

అవర వజ బద మైనరు చిరకాలమునుండి యాం. 

చేశథమున పణారమునంది వాడుకయందుంట. 

అంద జెజీంగినచే, 

ఎటీంగి యున్నంతవజకు పింగళికటుంబము. 

నకు మూలపురుషుడు గోకమంతి( లేక గోక్ట శ 

రాజు) గొప్పతపస్వియు, మంత వేత్తయునై 

ఆయన  యోగసాధనముః 



వీంగళి సూరన కని 

లొనర్చిన పూర్ణుడ(ట, ఆయనకు స్వాధిన మై 

యక విశాచమో యతీణి (యక స్త్రీ యో 

యొకటి పరివారికగ నుండెడీ దంట, దాని 

శెలస్సడు చేచేని యొళపని చెప్పీ చేయించు 
cn శ 

చుండ వలయు నే గాని తీరు బాటుగ (పని లేకుండ ) 

నుంచిన నపాయశరమగు పనులుకూడ6 జేయు 

మండు 

'కటుంబమువారు కొంత  వటకు వెబపొంది 

లకీణవతి గాన దాని కాయన 

జాగకం గొనుచునే యుదు రట. వే! 

తనకు. జెప్పంబడినపనులలో నింటిపనులే గాక 

చూలములు, దుంగలు, కోళ్ళు, శాళు మొద 
యm 

లగు కడుభారమగువాటినిగాడ వాటింప కవలీల 

మోసికొని వోం గలినది గాన, నెటికషమెన 
౧ 9 క్రుషి 

'పనులున్నను సరకుం గొనక, “పనిచెప్పుు, 

పనిచెప్ప్య” డని వేధించుచుండిన దంట, 

నారియింట నున్న వారిళో నొక రొకతటి 

దూరాలోచన మొనర్చి నొహ్క-లునొహ్క_లు 

వోయి ఉంగరములవలె చుటుకొను తుష్పతల) 
ల ( రా 

తల నెండుక్ర నిచ్చి దీనిని తన్న6గ సా౭గదీసి 

వంకరలు తీర్పుమని పని నియోగింస, నాపేకి 

ఎంతే mE సాంగందీసియు,.. లాగియు, 

టై తిన్న ంజేయ(బ యత్ని ంచినను నదికదురక తిరుగ 

తిరుగ వంకరలు చుట్టుకొని ముడుచుకొనిపోవ్చ 

చుంట విసిగి చెప్పక పలాయన మయ్యె పంట, 

నారును అది పోయినందుకు సంతసించి రట, 

చాఃడాదిగ “పింగళివారి సేకో యని వదలని 

మొంకిశనము నకును,  మహోభూతమున కొక 
వెండుకముక్క- యనుమాట సులభోపాయము 
నకను సామెళలై యున్నవి, 

పింగళి సూరనకవి -- ఆం, ధకవ్రలలో 
మధ్యకవులందు. బరిగణింప6 బడీనవాండు, 

1866 వీంగళలి సూరన కవి 

ని యోగి బ్రాహ్మణుడు. అప స్తంబసూత్యము * 

గాతమసగోత్యము. తండి పేరు అమర రాజు. 

తల్లి పరుఅబ్బమ్మ. వీతానముహు(డదు నూరప రాజు 
య 

లేములు అమర రాజు, ఎట్డం రాజు, ఈ వీంగళివంక 

మునకుగోక రాజు మూల పురుము(డుగా6 జెప్ప 

బడినది. (వీంగళివారి వంశవృతము, వీంగళివారి 

పేక చూ.) తొలుత క స్టాజిల్లావా( డనియు 

వీదప ఆకవికు, నంద్యాల "మొదలగు సలా 

ములకు జేరినవాండనియు కీ.శే. రా.బ. కం 

సీశేశ్టలింగము పంతులువా రభిపాయ పడియు 

న్నారు. కంచె. పదునాణవ న తొబముధ్యమునం 

దుండినవాండని కేలుచున్నది. క్రీ. వె. ౧౫౬౦ 

తరువాత కాలమునాండు, 

రచించినవి;- కశాపూర్ణోదయము. (దీనిని 

ఆర్వీటి కృష్ణమ రాజునకుం గతి యిచ్చెను, 

రాఘవపాండవీయ మను ద్వ్యర్థి కాన్యము. (దీనిని 

ఆక్రపేడు సంస్థానాధిపతియెన (కర్నూలు లేక 

కందనూరు మండలము) పెద వెంకటాది)పిభున 

కంకితే మొన ర్చెను. అవకు ఇప్పటి కోవెల 

కుంటకు పశ్చిమముగా పం డండుమైళ్ళదూర 

మున నున్నది. అది తుంగ భదానదీతీరము. 

అట విరూ పాక్నే శరశివలింగము కలదు. సూరన 

రచించినట్లు చెప్పయిడ్న గరుడపు రాణ మిహ్యుడు 

గానవచ్చుట లేదు. ప) భావతిప౦ద్యుమ్న మను 

పిబంభమునుగూడ నితడు రచించెను. 

ఈ నూరకవి ప్రి వె. ౧౫౭౦ సొంతము 

వజికు జీవించియుండిననా. డ(ట. ఈలేని భార్య 

అల్లసాని పెద్దనామాత్యునిమనుమునా లంటం 

వింగళి సూరన గీరిజాకల్యాణ మనుపబంధము 

సైతము రచించెనని చెప్పుదురు. 
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కుగాథ్నీ గోత్రము 

బంగార్లి గో తము (లౌ గాటగణము 

చూదు నుం) 

పింగాక్షి గోత్రము --- (నిదృవగణము 
whe i‘ 

చూకు(డు.) | | 

పింగొణీ (చైనాపై నగపడు లన 
ర న | న 

రంగు మరకలు-  ఇంగాణీ సామనున 
కొంగమున చెనాసామా నని వాకుచుుదురుం 

యా రా 

పది నిజముగ కుండసామానే గాని గాజుతో 

వేయంబడినపనికాదు, ఆదిని చీనా చేశమునుండి 

వ్రతర దేశము శంపయబుడిన కతన 

సామా” ననిఆంగపీములందువాడ దొడంగిరంటః 
ap) 

వీదప దానికీ వలయు నట్టి చెనా శే (China 
cn 

Clay) యనంబడు మున్ను 

ణం 
దున్నట్టు కన్లొనయబడ్కి వాల దెళములందు చేయం 

దానికి *చెనా 
రం 

వాల బేశమునుం 

బదుచ దున్న ని. శముట్ర కన నగ ము ఎగ చక్రు 

ముకిరాళ్ళపొడుముమృ కార్షి ష్ రాళ పొడుమును 
ర య 

గల్పీ అం దింకను ఒకజాతి బంకమటివి గూడ 
న్య రి 

ర్చ అర్హా కారములుగ నొనర్చి యొడించి 

కా న? ఘుదురు, దీనియందు సొడుముగ 

"జేయంబడిన ఇనుప పరమా నువులు మ్ల తోం 

బే నరం నే లుం మా డ్రా ors దీపివేం కము టకు టి దష 

స్కా-ంతేముల (Magnets | “పయోగించి 

ఆకరి చః పరిక ర ది cB సే స ట్ర ree 

నుండునట్లు చేయం బాయల్ని ంతురు. పవన 

కొన్నిళ€ Be జక్కగ 6 బరిశుభ్య ము కాకుం 

కుట? గాల్సీ ననిదప జ కురంగు (Brown 

|] ద లుగ ; వన క్షు 00102), వు లిం న్ నటు చుండును, J న 
కవి కడుంగడు చిన్న విగ నుంజెడిని. 

పింగ్పొ 0f9-—{ Pingpong or Table 
Tennis) దీనిని శేవి శ్రైన్నిస్సు అమటయు. 

ల 
గలదు. ఇవి లాంఅన్ని ను ఆటయీ, బలపె 

ల ర 

నొడుదురు. తొమ్మి దకుగుల పొడవు, ఐదడు 

గుల వెడలువు, నెం డనుగుల ఆజుగుళముల 

ఎతుగల బలపె నడుమ నడముగ చిక్క.పు తెర 

1865 వీండవిజానముః 
Gy 

కటుదురు. ఈ తెర ఆబుమ్ముస్పాతిక అంగుళముల 
ట్ గ్ర 

మయెతుగలదిగ సుంజెడినిం 

ఆడుటకు రబ్బ రంటింపం బడిన కబ్బఫలక 

ముల బట్టి, సెల్యులోయిడ్ బంతులతో చన్నిస్సు 
లు ళ్ 

ఆటవలనే అడుదురు ఇం దాటకు 

పాయింటవజకు తెక్కింతురు 
ఇవి, 

9ంటు (Pint) —9దిళంగ్లుల కొలతపరి 

మాణముః బంగీ షువింటు వార్థములకును 

వ రించెడిని. ఇది 

“ఇ 

నత అలు గూడ 

ఇంపీరియల్ గాలసునం దెన్మిదవభాగ మని 

ల4,65925  సునాంగుళములు 

పటును. _రెండుపింటు కార్ల అనంబడునుం 
త : గ ర్త 

పీంటునందు నాలనఫాగమునక్రు గిల్ అనిపేరు 

చది 
ov 

మూడు బ్రంబీరి రియల్ పింట్పు న్కాంట్లా రదు 

చేశపువింటగు నంటు అమెరికా దేశమున వంటు 

2౩,375 ఫఘనాంగాళము లంట, దీనిని స్రాండప్టు 

వ ల 

పరిమాణమున  నిరువది 

పింటుగ లెక్కించు 

పొాఖ్బొల త్యెసధ 

Fluid ounces ఒక 

చున్నారు. 

పిండగ్రవ గొ గోత్రన 
న. 

ణము చూడుడు). 

పిండం త్యకా ( కరం లేడి ఇది 
సంస్కృత భాహయందలి లోకో కి, 

వీండ మును (మోదకము లేక లడ్డుండను) 

వదలి, చెకినినాకి నట్టు, అనంగా ఉపయోగకార్య 

మును నదలిపెట్టి నిరుపయోగశార్య మనలంబిం 

చుబ యనిభావము, 

పిండ ముత్సృజ్య కరం లేఢి అతి 
న్యా యుము-ముద్దను వదలి మే రలు నాకినట్లు 

అని యర్థము, ఉన్న దానిని (శః కల్లినదానిని 

వదలి) వట్టి ఏవులో పడుట యని భావము. 

ఏండవిజ్ఞా నమ( Embryology )లాటి 

న్భాహాపద మగు Embryo నుండి జనించిన 

సు (కథ లేకకథ్యగ 



పండవిజానము 
నో 

పదము. ఇట్టిదియె ఒక; ఇ ఫ్రంచిభాపాపదమును 

కలదు, దీనిక (భ్రేప్రలి” వ యర్థము, తక్కిన 

భాగమునకు “శాస్ర్రగమునిలర్థము: కండర 

శా న్ర్రమునందు వీండ మేర్పడుట, (అనంగా 

గర్భొత్స శ్రీ) సెపళసట్క బయటకు. వచ్చుట; 

(అనయా జన్మించుట) మొదలగు వాటినిగూర్చి 

తెలుపు కలి 

ఈ శాస్త్రము మేరకు మనుష్యులు, ఇతర 

జంతువ్రులు గర్భముధరించుట యనయుడు విండో 

త్స క్రియ, ెటలీజములు మొలక లెక్తుటయ, 

"సతులు గుక్షుజెట పొదిగి వీల్ల లం శర 

గూడ పిండోత్స త్రివిధానమే యనియు, దీనిం 

గూర్చిన నిజానమునకు పాశ్చాత్వ భాషల ఇదు 

“ఎం బీయోలోజీ “యని 

బడినది, 

-పేననియు 6 జెస్స 

ఈ శాస్త్రమున నునుష్యులయందు, గాని 

జంతున్సలందు. గాని వృషీములందు. గాని Male 

and female cells సంయోగమగుట విండో 

త్చి్రకిం గారణమని చెప్పబడినది, మనుష్యు 

లందు,కొన్ని జంతువులందు ఇదిగ ర్భముధరించుట 

గను పములందు గడ్డు పెట్టుటగన్సు. బెట్ట 

న కాణు, స 'కేర్పడుటగను పాకంభ 

మగునని చెప్పంబడినది, పోోరంభమైనతో డనే 

మనుష్యులు, చతు హ్బాత్తులు మొదల౫% 

నవి [న ధరించి పిల్లలనుగను ల 

లందు తొలుత శిరస్సును, వీదప మొంజెమును 

పిదప కాళ్లు చేతులు ను, 

పొడనూవి, యెదిగి ఏర్పడుట పారంభ మగు 

'ననియ్కు ఇ త్తటీ తలిశరీరర క్షము బొడ్డుచేరు 

(Trunk) 

| ని రాగి 5 «2 అత్య ద్యారా నిల్ల లోనికి బవహించుచు, పుఖ్బనొసంగి 

1869 వీండవిజానము 
ఇ 

పోవించుచుండుననియు( జెప్పంబడీనదిః గర్భము 

ధరించి యుండుకాలము మనుమ్యులందు 950 

దినములనియు, ఇది సర్వ సాథారణపరిస్థితి యని 

యు,ఇంక నిది వే ర్యెటుజంత్రువులందు వేళ్వేజు 

పరిమితులం గల్లియుండు ననియు, దీని కాం 

గ్గమున Duration period అనెద రనియు 

సకలం దీగర్భ ధారణవిధాన మే వేటు, శ్రీ 

పురువపకు లసంగమమునక మబునాండే గాని, 

మూండవనాండే గాసి, ఇంక వేర్వేజు పతులు 

వేశేంఅుకౌలముపందు గాని గుడు పెటి వే మును. 
బె యం టి 

ఇదియె ఏటి! గర్భ ధారణకాలము, గుడయందు 
య 

"వీల లుండి అవయవము లేర్చడి యెదిగి వీలలుగ 
య య 

బయటికి నచ్చువజకుగలకాలమున కౌంగ్గమున 

“Embryonic devolopement period’ 

పేరిడి యున్నారు. ఈశాలమున పతులు 

గ జను బొదుగుచుండును గాన దానిని ₹ర్రాం 

iod of incubation” అనియు నందురు 

(గుడ్డను బొదుగుట క కొంగమునో Hatching” 

అ నెవముం అక్కాలమున విలర్రు పాటి 

యాహారప దార్థ మమర్చంబడి యుండి, పిల్లకు 
(ap) 

బలపోవణ లందిచ్చు చుండునని చెప్పబడినది. 

పిలలు లోనుండియు, తలి బయట నుండియు 

సకాలమున గుడను పొడిచి గుడను పగుల 
/00 70 

గొట్టుకొని వీల బయటికి వచ్చెడిని, ఇదియె 

పములజన్గకాలము, దీనికి “Clucking” అని 

పరిక యున్నారు. 

ఇంక చెట్టయం దీనిధానము మజీయొకవిధ 

మున నున్నది, విత్తనపు గింజలందు బీజ మేర్చడి 

నిల్వయుండును, ఇట్టి Embryo విత్తనము 



వీండవిజానము 
న 

లందు నిలిచియుండుకాలమున దానికి “VIta- 

lity of the seed’ అనియు నందురు. 

అట్టి విత్తనము తడిసినతోడ నే Passive 

stage నుండీ, Active stage _ఎారంభ 

మగును. దానికి గాలి, నిరు, చెమ్మ, వెలుతురు, 

వెచ్చదనము అవసరము ల అవి గల్లినతోడ శే 

మొల కే త్త స్యారంభీంచును, మనుష్యులందు 

మావితి త్తీవలె వృత బీజములందు *'న్ం66 6020: 

అనంబడుపొర బీజమును జుట్టుకొని యుండి 

దానిని జెడసీయక పటిమను గొంతదనుక 

నిల్పెడిని, దాని కాంగ్గమున “Testa” యని 

పెరిడియున్నారు. 

కటుల మొల శెత్తినత్రోడనె  యపసన 

మగు తాత్కాలికాహారమునుగూర్చి వివరింప 

వలయును. Monocoty 166405 (అనయా 

వకశదళబిజము) లందు Lndosperm అనం 

బాకు అట్టి తాత్యా పికాహారము గ 

నుపయోగించును. Dicotyletonous (అనగా 

ద్విదళ చీజము)లందు సర్వసాధారణము గాపప 

బద్దలం చాహార మమర్చంబడియుండి యుప యో 
గించును, దీనికీ“ఏt2r6h” అని వేరిడియున్నా రు. 

ఇది కమ, క్రమముగ నండి] (మాధుర్యము) గా 

మాజుచు. నీటితో కలిసి పలుచనై మొలక 

యొక్క నివిధభాగములకు వ్యాపించును. చిన్న 

ములకలకు “Germ plant” అని శేరిడి 

యున్నారు. ' 

ఇంక నీవిండోత్స త్తివిధానమున నెజుంగ 

దగిన ముఖ్యాంశ మొకటి కలదు. Lower 

జంతువులగు Bacteria, cholera 

మొదలగువాటియందుూ 

order 

germ Sexual 

1870 వీండారకోతే తము 

means (శ్రీసురునసంయోగము) అవసరము. 

లేకుండగనే A sexual multiplication 

కలుగును. అనగా Cell division నల్లనే. 

వృద్ధి సంభవించును. దిని Ne 

ciganisam అనియు, Amoeba అనియు. 

నందురు. 

సర్వసాధారణముగ తక్కిన జంతుజాలము. 

లందు S8xU4l means వలన విండోత్స త్తి 

విధానము గల్లి వృద్ది సంభవించును. ఈ. 
౧ య 

Embryology కళ Maternity శాత్రుము. 

లోని యొక భాగము. 

పిండారకతిర్ధము-- (పీండారశ వ్నతము. 

చూదు డు) 

పిండా రక్షక్లై తము (పింణారకతిర్థము) 

దగరక కడ నీకై తము కలదు. బొంటై రాజ 

థాని, (ఈ లంటి హౌరాష్ట దేశము). ' ' ఇందు 

కొందరు మహర్తు లాకప్పుడు తప మాచరించు 

చుండిరంట, అశ్తిటీ యాదవులు మ క్తతతో శ్రి క 

ప్టునిసుతు (డగు సాంబుని గర్భిణ స్రీ కీ వలె వేషము 

వెచి వారికడకం గొంపోయి కపటవినయముతో 

“సీయువతి శేకిళువు గలు” నని యడుగ 
౧ 

నాబుషు లామాయ నెటింగి కినుక వహించి 

“యాదవాధికార పధ్యంసకర మగు ముసలము 

(రోశలి) గల్లు? నని రయ. అటులనే యచిర 

కాలమున నొక రోకలి జసించె నట, దానిని 

శ్రీ కృష్ణు డెజీంగి ఖన్ను (డే నారల మందలించి 

యాముసలము నజుగందీసి నీట గల్చు దని: 

నంట, వా రటులనే యొనర్చ కడ కొక గుంపు 



వీండారిగంగ 

“అటుగక నిలువ దానిని బాణ్బవెచి యాగంధపు 

ముదను వీట గల్పిరంయట, 
ది 

ఆగుంచే ముల్కీ యె నీ క్నషునకుం దగిలి 

'యాయన ము గారణ మాయెనంటః, ఇంక 

Le. గలిసిన యాగంధపుముద్ద తుంగవంటి 

ముక్క-లుగ మొలిచి బలపడియుండె నంటి 

అభ రారా వూ శ్రీకృష్ణనినిర్యాణ నంతేరము ప మత్తు 

లె ఒకరితో నొకరు కలహించుచు నందణు 

మడిసి రంల 

పిండారిగంగ--(శక్షగంగ చూడుడు): 

పిండారీదో(పిడికాండు (దండు) 
వెరు దోయిడిగాండు, వింధ్యారణ్య గాఢ పచేశ 

ములం దీకూ”రుల ప్రధా నస్థానము లెన్ని యో 

యుండెను. _దోశయకొనియు హత్య గొన 

క్పియు ఆస్తులు కో గొట్టియు పాటీవోవు 

చుంగడెడి వారు. క్ర. వె. ౧౯ వ శతాబ్ద పారంభ 

కాలమున వీరిభయ మత్యధికమై యుండెను, 

జవ వ ౨ ఇ టా “ద య్య 

వొరన పాస్టింగ్భు గవర్న రుజనరల్ గారి సైన్య 

ములు ౧౮౧౭ సంవత్సరమున ఖర నడంచివై చె 

నర చెప్పబడినది. 

పిండికుండచెట్టు--లా. Tranquibar 

Justica, అజివములో తవశుము, పూండు, 

పూనక, రంగే, దీనియాకు నూతి కట్టిన గాయ 

ములు కవుకుదెబ్బనొప్పులు నివారణ మగు 

ననియు, సమూలరసము ణము, పార్మగము 

లందలినొప్వులు కుదుర్చు ననియు, చలవచేసి, 

విశేచనము వెడలించిి స్ఫోటకముల ఉద్ధ్భృతము 

నాంవుళ క్రీ గలదనియు( 'జెప్పుదురు, 

1871 పీండిప్రోలు లత 3 కవి 

పిండికొండ (కొండపిండి లేక పిండి 
చెట్టు-లా. Lycopodium Imbrigatum:* 

సం.పాపాణభేదః, పాపహాణభేదకః, పాపాణ 
భేదనం, పాపాణళఖేదీ, అశఘ్న 8. 

దీనిని 'తెలకపిండిచె ట్లనియు, కొండవిండిచె 

ట్రనియు, పిండిచె ట్టనియు వాడుట కలదు. 

దీనిసమూల రసకపాయములు చక్క-(గ మూత్ర. 

మును నెడలీంచుచు బహుమకొలెము నాంపు 

శక్తి గలదనియు, మేహ శాంతి, పైత్య శాంతి, 

ఉబ్బు, శూలలుు, శుక దోపము, గుల్మము, 
రూ 

ఫూ తికడు 
చి 

మూలవ్యాధి, వ్యణములు మాన్ని 

పును శుభ)పఅచు ననియు జెప్పంిడినది. 

పిండికొల(ది రొట్లె - (ఆం ధ్రలోకో కి.) వ 

పిండిపోంలు లక్ష శ్రణకవి = ఆంధ 
wee 

కవులలో నాభునికులందు. బరిగణింప6 బడిన 

వాడు ఆశేంల SG 5 jo అప 
బి క్ర 

స ౦బసూతి*ము, భార ద్యాజసగో త్రము. తండి 
లీ J 

a 

చీకు గోపాలరాజు. ఈతండు గోదావరీమండల 

ములోని రామచంద్రపుర పరిసరముల నున్న 

కయ్యు రనుగాోమమున కరణ మని తెలియు 

చున్నది. తన లంకభూమిపిచేశ్రములను రావు 

ధర్నారాయణింగా రాక మింప, నాతనిని దిట్టు 

టకు “లం కావిజయమను గంథమును రచించిన 

- తిట్టుశవి, ఇతని కవిత్యమును మెచ్చుకొనుచుం 

దురు. ఈ గంథమునకు “రావణదమ్బ్మాయ” మని 

Pre 5 wa ఒప చ 2 | 

వాడుకనానుము క లదు, శిస్తు కయ శస 

గారను మహావి ద్యాంసుండగు కవిని పరాభ 

పితబున ప 
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పెండిపోలు 
అక్షణుకని 

వంశావళి. 
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వండి ఎంతో రొట్టి అంతక తేగినై 

పిండి ఎంతో రొట్టి అంతకు తగినటే- 
(ఆంధలోకో క్రై) 

పిండో త్స త్తి త్రి (విశానము)-స్వరశాత్రు 

మున వీండోళ్న త్రి తివిధాన మిట్లు చెప్పం బడినది. 

పిండోత్పత్తి స్యరోదయమునక కారణము. 
ఇది ఇజువదియెదు విధముల భేదములు కలది. 

శరీరమునందు స్వరము జనించును. స్యరము 

నందు నాడీ జనించును. శరీరమున కీ శ్వాస గం 
థములందు పిండ మనివేరు. పిండము ళు క్రతోణి 

తసమ్మిశ్రగము. నె కన్య ము గల్లియుండు స్; 

థు శ్రకోణికములు నాలు డినములనణుకు అనుదిన 

ముమేళనమగుచుండుననియు, ఆయెదవదినమున 

ముద్దయై బుగ్గవలెనుండి, పదిదినములకు ర క్ర 
మేర్చడి పదుశేనుదినములకు నూంసఫుముద్ద 
యగునసియు, ఇబువది దినములక్రు గట్టిపడు 

ననియు, మజి నాల్నుగెదు దినములలో మను 

ప్య్యూకార మేర్చడు ననియు. జెప్పండినది. 

పంచభూత సంకలిత 

మగుననియు, డి(తీయ మాసమున మేధస్సును, 

తృతీయమాసమున ఎముశలును ఏర్పడి, మజ్జ 

గల్లునసయు, 

పథమ మాసమున 
/ 

నాల్గవ నెలయందు అవయనము 

లేర్చడు ననియు, ఐదవ నెలయందు రంధీము 

లతో గూడిన చెవులు ముక్క, నోరు మొద 

లగునని ఏర్పడుననియు, ఆజవనెలయందు గళ 

రంధ్రము, ఉదరము మొదలగునవి కలుననియు, 

ఏడవ నెలయందు జన్నము సంభవించిన, అల్బా 

యువ్రు బలహీనల తీణధాతువులు గల్లునని 
యు జెప్పంయబడి నవి. ఎ న్నిద వమాసమునజ న్మము 

సంభవించిన తల్లి గాని, పిల్ల గాని మృతి చెందు 

దురనియు, తొమ్మిది లేక పదియవ మాసమున 

జన్మించుట | శంస స్క-రమనియు( జెప్పంబడినది. 

త్రీలక బుతుదినము మొదల్కొాని పదు 

నాబుదినములవటకు గర్భము నిలుచు ననియు, 

235 

1878 వీక్ని క్ 

అందు సరిదినములందు నిలిచిన పురుము(డును?- 

జేసి ది నములుదు నిలిచిన ఆండునీల్భయు ss 

మున నేర్చా టగుదు రనియు, శ్రీబల మధిక 

మెన ఆ(డువిల్లgయు, పురుషబల మధిశమైన మగ 

పీల్లయు గర్భమున నేర్చా టగుదు రనియు6 

జేస్పంబడినది. ఈ శాస్రునుతేమున మెదడు. 

ఏర్యము, ఎముకలు తేండిసంబధమున నేర్పడు 

ననియు, రకము, లోవుములు, మాంసము. 
తలీసంబంధమున నేర్పడు ననియు. 'జెప్పం 
ల 

బడినది, 

రోమములు, ఎముకలు, చర్మము మాంసము: 

పృథిపత శ్రసంబంధము అనియు, మూతిము, 
శుక్లము, పురీషముు, నిద, ఆలస్యము మొద 

లగునవి ఉదకసంబంధము లనియు, చేహ 
కాంతి, అశ విద పీ కొలు అగ్ని సంబంధము లనియ్సు, 

నిలచుట్క వణ:కుట, కదలుట్క, చాంచుకొనుట,. 

ముడుచుకొనుట వాయుసంబంధము లనియు, 
కోపము, సిగ్కు భయము, మోహము మొద 

లగునవి ఆకాశ సంబంధము లనియు, (అనంగా 
ల్సి కల్లుటకు కారణ  మాయాభూతము. 

లనియు౦) గలదు, 

పికాక్షి గతంము --(వాధ్యస్వ లేక 
మిత్యయువగ ణము చూడుడు.) 

అ చెట్టు మం టిం గూర్చి సరిగా 

తెలియదు. దీని చేరుర సము లేళ చూర్ణము చల. 

వయు, పర్య వృద్ధియు. గల్పించు ననియు 

త్రదోషహర ప చెప్పుదురు. 

పిక్ట్ గ్రా (Pictography )— సాం కేతిక 

నియమములు గలిగి నచితగ ములః ( గూడిన 

అకృతులుగల అవీరసముదాయమును రచించు. 

విధానము. చెన్యా బాబిలోనియా, ఈజిస్ట్ర చేశ 

ములలో ఈలిపి పాచినకాలమున నుండెను. 

బరీ క్ (Picnic — ఒకరు చేసినదికాక 

తమంతట తాము లేక అందబజు కలిసి చేసికొను 



వకికాసిడ్ (కమము, 

విందున కీపేరు వర్తించుచున్న ది. ఇది బహుశః 

కీ చె, ౧౮౦౨ సం|రము పౌ ఏకము 

ఇం రగ డు నందు నాడుకొలోసని కి నచ్చెను, తొలుత 

వర ఆ నో జనాల క నౌన 

గూర్చ్యనన్నియుంగలిసి యందటకగసు విదగును, 

“తొలుత ౧౮౦-౨ సంనక్పెగము Annual 

Register సరద హదరింపసంయబడినదిః 

. వ తం వి 4 

పికిరాసిడ్ (అముము) Pieric acid)- 
Wf ag / ॥ 

నికి Trinitropheno] అనియుం బేరు కలదు. 

సిసి రనాయన శా స్త్రసిదులు “Bright 

vellow Crysiallins powder obtained 

by the action of Nitric acid on 

Caibolic acid” 

Eu లిక ఆసి విడ్ ను Phenol! అనియు న నెదరు. 

ఆ వివరించి యున్నా రు. 

వైక్సికౌనసీ సిడ నందు పుండుమాన్సు గుణముకలదు. 
ag 

Explosives చేయుటయంమలనాడ నుపయో 

మ (Piggery)— పందులను పెంచు 

పిధాన ము, వాళ్చాత్యు ల ఆప 

పందిమాంసము ముఖ్య ముగుపుం జేసి పందులను 

ముం మటముఖ్యమగుపిధా థానము: స ందినది, 

పిచ్చటకము---౩ద చేశ కోగములలో 

నొకటి, 

_ పిచ్చికుక్క కాటురొగము (Rabies 
de6e836)-9ఇది వచ్చికుక్క-లు, 

(ర గముతగిలిన 

పీచ్చినక్క-లు 

కుక్కలూ నక్కలు) కజిచుట 

వలన మనుష్యులకు తగులు వ్యాధి, ఈజంతు 

వులు కొబిచినతణీ వాటినోటియందలి చొంగ 

(Saliva) గుండా సీరోగపు సూత్ము జీవులు 

మనుష్యుల శరీరమున ప్రవెశించి వ్యాధిని గల్లిం 

చును. రోగలతేణము కజుచిన కొన్ని వారముల 

దనుక గనయిడకపోవచ్చును. ఇది ఘోశాపా 
యక రమగు సాధి. 

రోగియందు రోగ నుతిశయించినకొలంది 

1874 సచ్చిగుంట నారు 

కజుచిన జంతువు అఅపులంబోలిన యజుపులను 

ఆరోగ్ అఅచుచుండును. ఇట్టి ఫఘోరతరమగు 

వ్యాధి ఒక, రన అపాయశర మను 

టకాదు. ఈవ్యాధిసి "కిన (క న కుక (అకు, నక్కాలకు 

స్వభానము మాటి అకశాశణముగం గఅవ6' 

బోవుట, స్థిమికేము లేకుండుట, కనంబడిన దాని 

నెల్ల గజివ( బయల్ని ంచుట, పరుగికుచుంనుట్క్ర 

మొదలగు వీచ్చిలమీణములు పారంభమై 

పదిదినములలో బలపడి, మతటీ పది కరతల. 

ఆజంతున్రు మవణించెడిని, కొన్ని టి! వెనుక కాళ్లు 

నాతముచే అవరింపయబడి శరీర మంతయు నాత 

పూరిత మైవోనుటయు. గలదు, 

న్ తునుక పరుగుల పరిలీలకుంయ విచ్చికు 

హతే. బరిశీలించి, మెదడునం దీవిషపదార్థ 

ముండునని కనిసెట్టుట( చేసి ఆ విషపదార్థము 

ఇగ స దా నుసి నో 'యయంనుః అట్ట న 
J ఫి గం 

ను దావిమెదదునం ప 

నక్కొ_గాని కజచినవో దానిని 

బరిమార్చి మెదడును పరీకు. కంపవలయుమ 

Rh 

లక పోరును శటలిన ఫదిదినములలో సాకుకు 

TIN LID వ్యాధి గ _స్టము కానట్లు తేలిన 

నిళపాయముని యెజుంగనగును. 

భరత దేశమున నీరోగమునకు చికిత ఎమొన 

ను హమాలయపర్వతముల_పై (ఉ్నత్టర 

దేశమున) “కసౌలీ” యనుతావు నం దొక 

టియు, (దఖీణ దెశమున) “కానూరు” నం 

దొకటియు bu కలవు, ఏటియం 

దిరువదియొక్క_ది నములు చికిత్స యొనర్హురంట. 

పిచ్చిగుంటవారు-- న 
లనుగూర్చి సరిగా తెలియదు, వారి యుత్చే త్రిని 

గూర్చిన నల లను గాన రాకున్న వి, 

అజవ దేశస్థుండగు వెళ్లాలజాతినానికి తెలుంగు 

దేశస్థురాలిని. బకిణయ మొనర్చ, వారికి గల్గిన 
సంతతివారని వారియం దోొొక వాడుక గలదు. 



విచ్చితము 

ఇ చ్చి తమకి ట్ర స్రీభంగరోగ సంబంధ 

రోగము. 

రి శు లానది-9ది కామరూప దేశమందలి 

క మహాభారతమున ఛీస్మపర పర్వముస 

'౯ా యందు స పీశంసింపయబడి ఉనది. యోగనీకంళి 

మను గ రంల డ త్తరఖండ. ౧ అతాయ 

మున గూడ దీనిప పొశంస కలదు. 

్ప చ్చుక్చపె చందాయుధము. 
ఆంధ) భా హా సాంప్ర దాయార్థ పదము. అలు! 

డ్కు సాధువు నెనవాని'పె బలవంతమును, 

ఫఘోరమును స్ట... బలప యోగమును జేయు 

టను చెల్పుటప వాడుచున్నారు. పిచ్చుక పె 

చందాగయుఢసయోగ  మనిభావము దీనిని 

కొందటు బృహ్మా(మ్రప ల మనియు, 

సహో వ్రు మనియు గూడ  వాజెదరుః 

అన్నియు నొక్కటియే. (ఆంధిలోకో క్షి క్రి 

పిచ్చుకపై బంహ్మాస్త స్త 9 వమౌ?-( (అంధ్ర 
లోకో ) 

పిచ (Pitch)—98Coal tar సంబంధ 

మగు Product అని చెప్పంబడినడి, నలగ 

నుండి వేడియందు మెత్తపడి ఫీతలమున( నట్టి 

పడునది. ఆస్ఫాల్టునందు( స నున్నా 

సట్ స్టోక్ (Picth stone) — ఇది 

యొక తాయి. దీనియందు సిరుండి నిగనిగలాడు 

చుండునది. మూడు రంగులందు 

దొరకును. సాకనీచేశమునను, అరా బేశ్రము 

నందునను దొరకుచున్న ది. 

వ టక్ష త్రయము న... 

బాదమత (గంథములకు మ వీటకము లసి సేరు* 

కాశ్మీర | డగు కనివ్య_ మహారాజు 

కూర్చిన మహాసభయందు బౌద్ధభిమువులు 

ల కక మహాధర్శబోధకో క్తులం గూర్చి 

క వేర్వెటు వీటకము (గంప లందు. 

నాలు 

1875 ల వీట్ మే 

గూర్చిరి, నొండాదిగ నాగంథములకు “తోవిట 

కము” లనిపేరు, 

సు త్రపిటకము, ౨ వినయవిటకము, 
౩ అభిదమ్మువిటకము నను బౌద్ధమతపిధాన 

గ)ం౦థములు, 

9 టికా లేక సిండకారోగము-- ఇది 
మసూరికారోగమునకం చేరు. 

పిటిషనింగ్ (కెడిటర్-- బేంకవ్ట్సీ 
సందర్భమున బాకీయున్న వానిపై న్యాయస్థా 

నమునారికీ అ యిచ్చుకొను అప్పల వాని 

వవ వేరు వ శ్రించును. 

్పట్ల కొంచెము కూత ఘనము- 
(ఆంధ లోకో శ్రి. 

వ్పిట్టలు సిరుత్రాగవు--ఒకని యధికార 
ఖ్. వెజచి పత లెనను సీరుతా గ వెజ 

పందునని భావము. అనగా St న 

నధికారగరిమను చెల్పును. కాని, యొకొ--శతణిీ 
దుర్మార్గులను కఠినముగ నరికట్టుటను చెల్సు 
టకుంగూడ నిట్లు వాడుచుందురు. అధికార గరిమ. 

యనుట స్నష్టము. (ఆంధాలోకో డి. 

పిటా సిటా పోరు పిల్లితిర్సి నట్టు 
తిని వేసినటని భావము (కంధిలోకో 8.) ఎ 

9 వృట్ మాన్ (Pitman) 

Short -hand writing కనివెట్టినవాడు. 

ఈమహాో మేధావిపేరు సు 

వ యున్నది. Trowbridge పురమున $9, వె. 

౧౮౧౩ జవనరి గ్ర శేదీని దస్మించినవాండుం 

ఉపాధ్యాయు( డె ౧౮౩౭ యందు 51610- 

graphic Sound-hand అను విద్య బోధిం. 

చుచు పికటించెను: ౧౮౩౯ లో తానే ఒక 

పాఠశాలను స్థాపించి (బాత్ పురమున) ఒక 

ముదాయంశేగిమును నెలకొల్సి, Pitman’s: 

Journal అనంబడిన Phonetic పతికను 

అవే ౧ 

ళ్లు ఈ జేండు 

Isaac “Ditman 



నీట్ వజ ము 

నకల ముదలిడెము. 1042 లో 15286 

Pitman & Sons అనుస ంస్థను నెలకొల్నెను, 

1894 లో ఈయనకు ఏ1 వరత డెను, 

1897 జనవరి 22 మృతినంచెను. ఈయన విధా 

నమునకు Short-hand అని వాడుక గలైెను, 

పిట్వజము---(1 3ంటువజిము చూ 
©) J 

పిడపర్తి బసవకవి — ఆ ధికవులలో 

మధ్యశవులందు. బరిగణింసం బడిననాండుం 

ఆరాధ్య బావ్మాణు(డు, బసన పురాణము పద్య 

'కావ్యముగ రచించిన వీడపర్తి సోమనాథుం 

డీతనికి పెదతండి. తండి పేర పాలనా రాధ్యుండు. 

(పిడపర్తి సోమనాధకవి చూడుండు, .) 

ఈతండ్కు పాల్కురికి సోమనాథు(డు ద్విప 

దగా రచించిన అలమపిభు చరిత) మగు 

ప్రభులింగలిల నాంధ పక్యకావ్యముగ పభ 

లింగలీల యనుపేరను రచించినవా(డు. 

39, వె. ౧౫౨౦ సంవత్సర పొంతమున 

నుగడినవాలని తలంప(బడుచున్న ది, 

పిడుగు-ఉజునుం-- మేఘములగుండా 
ఎ స బ్రక్తి ౯ 2 we [లీ i జరుగుచుంగు ఎలక్ట్రిక్ డిస్ఫార్డిని (60016 

discharge) వీడు గందురు. 

టయే మెజిపు._దానిధ్యనిని వినుట లేశ దాని 
వలనలోల్లు ధ్యనియ ఉటుము. ఒక్క-కతత్రి 

| Ox స “మేష ఓ ా. ఎలక్ట్ కల్ డి స్ఫార్టి ఎఘుములనుండి భూమిపె6 

బదుటకలదు,. దానినే వీడు గందురు. ఆంగమున 
లూ 

వీడుగునకు ThUnder bolt అనియెదరు, అది 

అదికాలఫు పాశ్చాత్యులు తమ చేవుం డగు 

జ్యూ పీటర్ (గ్యాసువితీరుండ్చు ఆగ హపరవళుం 

డగుకతీ మేవ (Bolt) పడ వేయుచుండు నను 

చుండిరి, గాన వీడుగునకు థండర్ బోల్డు అని 

పరయ్యె నంట, ఇటీవల పాశ్చాత్యర సాయన 

శాస్త్ర విదు లిది ఎలకీ ye పివాహా నునిరిః 

వడుగు చెటపెనన్కు పెద కటడములపెనను, 
6౦ ది A) (ape 

అది కన్సించు 

1876 

పిత పెద్ద పెద్ద వృషేముల పై 

మనుష్యుల పెనను పడి నష్టము గట్రించుచుండు 

టయు( గలదు. 

పిడుగం-(ఉజును చూ, మెటిపు చూ 

పిడుగువలు ల్ల బాధకు(ల్ బఢనివృ ర్త 
వడుగు * 

పడుట తజచు ప నని లోకప 

సిద్దియ,. అయినను శాన్తు వేత్తలు mn 

వేర్వేరు చేశములవారు పరిశీలనలు, సల్సి కొన్ని 
జాతుల చెట్టకు వీడుగుబౌధ ఎక్కు-న గల్లుచుండు 

ననియు, కొన్ని జాతులకు పీడుగు బాధ అంతతేజు 

చుగ( గల్లుచుండ (జాలదనియు గొంత సంథయ 

ముతో. గనిపెట్టి యున్నారు. 

వీచి (Beech) వృతములు. విస్తారము 
గమ, ఇతర వృక్షము లక్క_డక్క_డను గల ఒక 

యడవియం దీపరిశీలన పదునొకండు సంవక్సర 
ములు జరపిరి, ఆకాలమున నితేరవృకుముంపై 

విదుగుతు ల నునె విసారముగ దట్టమై యు 

న్నను బీచివృవములపె పీకుగు పడ లేవల. 

పిడుగుకు గొడు గడ్గమా ?- (అంధి 
లోకో శ్రే 

పిడుపర్తి సోమనాథ కవి- ఆంధ్యకవు 
లలో మధ్యశవులందు పరిగణింప బడినవాండు,ః 

ఆరాధ్య బా హ్మణు(డు ,నెవుడుః 

తండి పేరు బసవయ్య. వి తామహునని పేరు 

"దేవళ రాజు. పవితామహాని పే వేరు సోమనా 
థుండు సోమరాజు, వీరిపూ పూర్వులకు కాకత్తీయ 

వ తాపరుదున్ రాబ్యములో దోకిప రి యను 

(గామ మ గహోర ముండెకిది, అది లప తకః 
బడినకతన పౌఢ చెవరాయలు దానివి ఈ 

కుటుంబమున కె తిరుగ స్వాథధినపజచె నంట, 

ఈకవి పాల్కురికి సోమనా రాధ్యుండు 

రచించిన ద్విపద బసవపు రాణమును పద్య 

కావ్యముగ రచించెను. ఈతండు 8 i. *వ ౧౧౦౮ 
పా)ంతమున నుండీనవా(డు. 



"వ్ న గతస్య. 

సోమనాథుని తమ్మునిపేరు పాలన్న + పాలన్న 

“సుకునిపేప బసవరాజు, ఈతడు (పభులింగలీల 
పద్య కావ్యముగ రచించెను. ఈయన జంగమ 

చేవర యని సుపిసిద్ధ పరిశీలకులగు బండారు 

భీమయ్య చేవరగారు చెప్పుచున్నారు. 

పణ్యాకయాచనార్ధం గతన్య ఖొరికొ 

తైలదాతృ క్యాభ్యు వగ మెతిన్యాయము 
వదలివేసిన తవెడు నువ్వుగిజల నడుగం 

బోయి సదునాబుసేర నూ చెను దండుగ సమక్సిం 

చుకొన నొప్పుగొని నట్లు. దండుగ తెచ్చుకొనిన 

పనిని చెల్బుట కీస్యాయము నుప మోగింతుకు. 

పితరులు (కం డితో సమానులు- 
“పంచవితరులు:- ౧ న్ మేలుప ప్రభువు, (తనను 

పోపించుచుండు యజమానుండుసహా).౨ ఉపా 

ధ్యాయు(డు (ప ద్యాగురువ్లు, ౩ తనను గన్న 

రండి, ౮ తన భార్యతం డి, ౫ బ్యెస్టోద రుయ, 

ఏకాదథవీతరులు;:- శ్లో! ఉపాధ్యాయః పతా 

జ్యేష్ట భ్రాతా దైవ మహీపతిః | మాతులక్బ 

శతు ఎస్తాలొ మాతామహ పితామసహోా॥ 

బందు ర్ల్వైవ్య వీత వ్యశ్చ పుంన్వ్వేలే వీతేర 

స్ఫృతాః॥ ౧ ఉవాధ్యాయుండు, ౨ తండి" స 

3 అన్నగారు ఈ స)భువ్రు ౫ మేనమామ, 

౬ మామగారు, ర్ అభయ ప్రదాత, ౮ మాతా 

మహుడు ౯ వితామహు:డు, ౧౦ బంధువు 

లలో పెద్ద, ౧౧ తుడి)నోదరుండు. ఏరు షిత్రు 

సమానులు, 

ఫితావుత్రన్యాయము-- శంక్రియందు 
కంశు కుచూననికి గొరవస్థానము వుణీయొకటి 

లేదు. కుమారునియంనుకంు తడికి అనూ 

య లేని వ మటీ మొకటి లేమ, అనంగా 

తండి వ కువూరుండు విద్భాధికు డై డ నన్ను 

ధనాధికుండై నను, ఎక్కు-వగొరవములు పొందు 

యుడినను తండికి ముదమే గాని అనూ మతే 
యుండదు. ఇది లోకమున స 

1877 వీ మానము (కాలమానము) 

పితృకార్య పంచపల్లవములు --- 
(పంచపల్ల వములు చూ. .) 

పితృగణము లేక పితృదేవగణ ము- 
ఇది మూండువిధములు ;.__ 

౧ వసుగణము. ఇది శగ్ధాదులయందు 

న మనియు, పదునొకండుకోట సంఖ్య 

యనియు. చెప్పంబడినది 

౨ పద్వగణము.. ఇది. ఏతామవాస్థాన 

మనియు, ప పదునొళండుక్ ట్ల సంఖ్య యనియు 

జెప్పంబడినది. 

3 ఆదిత్య గణము, ఇది పృపితా 

మనియు, ల 

జెప్పంబడీన 

ఇట్లు పితృ చేవతలగు వసురు దాదిళ్య 

త Ss డును గలసి ముస్పదిమూండు 

కోట (పితృ) దేవత లని చెప్పుదురు. 

ఏతృనూనము (కాలనూనను)-— 
భూమి యొకసారి సూర్యుని జుట్టివచ్చుట కొక 
సంవత్పేర కాలము పట్టు ననియు, అట్టు చుట్టి 

పచ్చునపుడు తనకు తాను గిరగిరతిరుగు చు మజీ 

యేగు ననియు, అ టొకసారి తనకుతాను దిరు 

గుట కదు క లేక అజువది గడి 

యలు గల ఒకదినము పట్టు ననియు నెజటి. 

గిన బే. ఈదినము మనుష్యులకు వానుష్య 

మానముచే నని యెజుంగునది. 

ఇట్ట మనుమ్య మానపు దినములు చాంద్ర 

కం రమారమి - ముప్పది 

యుండును. ఇవి శుక్ర పకు మనియు, కృష్ణపక్ము 

లేక బహుళ పకు మనియు రెండు తెజంగులు, 

ఇందు శుక్ల పతుము వితృ దేవతలకు పగలనియు, 
కృష్తపతము రాత్రియనియు, రెండుపట్ములును 

గలిసిన మాసమును నొకపగలు, ర్మాత్రీయుం 

గలిసి దిన మనియు. చెప్పబడినది, అనగా 

మునుమ్యమానపు మాసము పిళృమానమున 

సహన 

యసియు6 



వత సములు 

నోక్క_దిన మగునని భావము, శాన మన 

ముప్పది మాసములు పితృమానమున నొక్క 

మాసమును, 

విత్ఫేమానమున నాక సరి ప. ర 

ఖై ప్పి తృ సములు---(వ్రీతీరులు చూడుండు) 

పిత్త కఫోల్చణ సన్ని పాతవమా-(సన్ని 
పతక మప చూడు (డు, +) 

శూ (ఇ తడి యూదుడు: ) 

మన ముస్పదె సంవత్చరములు 

మ 
9 ప్ప త్తీల్చణసన్నిపాతవ ము-- (సన్ని పాతి 

దోషము చూడుండు.) 

న్న కటుక రోహి౭ఫీ-- (నాగము, సలు 

చూడు(డ..) 

ల నౌక గోత్రము సాణోక ఉపగణము 

చూడు(డు 

రృ నారవము-శీవునివిల్లు, (ధనవ్వద్య చూ.) 

9 నాకినీనది-- దీని శజవచేశవు వేరు 
పెన్న యనుచున్నారు. స్కాంద పురాణమున 

హేశఖండమున। అరుణాచలమా హత్తి స న స. (థను): 

అ అ పశ ంసింపయిడిన నది. 

ఇది ఉ త్రరపినాకిసీ దటీణవినాకీనీ 

రెండ యున్నది. 

నందిదుర్లమనుపర్వతెమందు ఒశనీటియాటనుండి 
౧ 

మెనూరు రాజ్యములో ని 
Om 

జనించు నది, ఉ త్తెరపినాకిని నెల్లూరు పక్క 

బడి |పవహీంచుచు బంగాళాఖాతమున బడును. 

(కీ ఇపినాకినికి పాపఫ్ని యనియు శేరు 

కలదు. (నందిదుర్గము చూ.) 

ఇ నాకీనీ నదియందలి గండికోట 
(దుర్గము స వీనాకిసన్ నది ఉ తనపినాకిసినది 

౧ _ 
యనియు పెన్న యనియు ననంబకునది, 

ఈ నదిప్రవాహము పర్వతభూములగుండా 

ప౦వహించుచు, మెత్తని స) దెళశమును హ్ 

గండిగం జేసి దానిగుండా ప్యవహీంచుతాన్సున 

నె శ్రగు ప్ర బేశ్తమున నీదురము కటబడియుంట 
అటే యె ల 

న 

BY వీనాకివినదియందలి గో 'ండికోట 

సవ్య సాధారణముగ దీనిని “గండికోట” యని, 

యొక గాగమునామమును వలెనే వాడుచున్నా ర. 

ఇది కడప మండలమున, జమ్మలమడుగు తాలూ- 

కాలో, వీనాకినినది గండికి కుడి సవెవున, (సము 

వ నీటిమట్టమునుండి ౧౬౭౦ అడుగుల. 

మెత్తుపాజేశమున) కట్ట కట్టబడిన దుర్గము గండి 

కోట, ఇట నది శండుమూండుమైళ్ళ 'పొడవునను 

గండెకోస్తి అందు లోతుప్రవాహముగా పెకీ. 

రెండువందల యడుగులయెత్తునకు నీ “రెం 

గొట్టుచు నురుగుల్మగమ్ముచు దుర్గమునకు రతీ 

కం మల పోవహీంచుచుంట, అడ శతు 

వుల కజేయమగు దుర్లి మనిపించు చుండును. 

గొప్పగొప్ప సైనికోద్యోగులు దీనిని బరిశీలించి 

సరయినసి సితియం దుంచి సన పరిక రగ్గి —_ చక 

నమర్చన, పరుల క సాధ్య మగు దుర్గ మని నుడీవి 

యున్నారు. గండికోట కమ్మవారు es 

రని యిటనుండియె పేరందిరి. కోటయందున్న 

యొక శాసనముమేర  కీసమోపమున చే యున్న 

“బామ్మునపల్లి” యందు. వసించుచుండిన కాప 

పీభుండను పాళెగాం డీ గ్గము నిర్భించెనని 

కలదు, ఇందున్న చేవాలయము మ 

(విజయనగర) వ. 

నిర్మిం చెననియు దెలిసెడిని. పెరిస్తా చరి త్రకారుని 

వ్యాతేలం దీ గ" ప్పదుర్షము చరనం బడమి. 

కొంద రాంగోయ పరిశీలకులు దీని నిర్మాణము 

క్ర. వె. ౧౫౮౭ పూర్వముకా దని యభిపా 

యపసడియున్నా రు. 

హారిహర రాయలు 

గోల్కొండనవాబు దీనిని బట్టుకొని సైన్య 

ముతో మోర్ జువూసే సెనాని సిం దుంచెననియు,. 

పిదప నొకప్పుడు కర్తాటక బాల్ ఘాటునకు 

మానా నుండె ననియు,కడప పఠాన్ 

నవాబు స్వాధీనమునం దుండెననియు, కె. 

టిప్యసులానుతో యర్ధమసలో 

శెస్టన్ లిటిల్ సేనానివశ్ర మాయె ననియు: 

౧౭౯౧. 



వరితంపరికోధనలనుండి తెలియుచున్నది. దీని 
నంబయ బేవ మహారాజు పాలించెనని బలమగు 

నాడుకలు. కలను, ఇటనుండి ములికినాటిసీను 
ప్రారంభ మంట, ఈదురము కడప పట్టణము 

శకు వాయవ్యదిశగా నుండును, ఈపొంతపు 

గనులలో మైలతు త్రపురంగుల నిలశిలలు దొర కే 

డిని... ఫులినెందల (పులిమందల) పా)౨తము. 
ప లొద వుహర్షి--విస్పలాదమహర్షి 

డి దథిచిమహర్తి తలి లి లో పాముద యను 

*మాంకేరముగల స ర్చాచేవి, ఛార్య అన 

మాన్తె యగు “పద్మ. "దేవతలు తన 

Gh 

a 

ణు నికు 

వీదండు Gr లో లి ఆల ల వాపునకు. గారణమని పగబూన 

వారీపె తన తవోమనూామవలన “కృత్య” యను 

మహా, కూరశ క్రినిపయోగించి వేధిచినవాండుః 

దధీచీమహ ష దూకు డు 

పిప్పలికుల గ్ గో తము స్ట 

౧౦-౨ గోతము ములలో నొకటి, (వెళ్ళ: గోతి 

గ 
/ 
తన 

Pal 

య. mn 

)గోత్యము, స సంస్క్యుతే 

సు తాం చే 

వా థ్ 

నూళ్యలాయన సూ తము, సమాన గోత్రము: 

సున లస, స మేశ్యరుంయ దేవత, భార్య 

ల తపస్థానము న స! apes 

సరస్సు తటాకము, దీపయు ౫ 

వెత్రసంఖ్య ౧౬* గోదానము, 

తెలకోపిండ్కి గజపిప్పలి వర్గనియము Sp 

Pu 

తము. ఏ 

/ 
లః ఆప స్తంబ యజుశ్శాఖ, 

న 

పెమ్టుసః శే 

జపము లక్షు, 

OE. 6 

ఐప్ఫ్పలిబిట్టు. లా Piper longum; 

ఆంగ్ల. Long pepper. సం. కోరం కోలా, 

కోల్యా, మాగధీ మాగధికా, విప్పలిః, ఇవి 

సాథారణపు పిప్పళ్ళు లేక చిన్న వీప్పళ్ళు, లేళ. 

పిప్పలి నామాన్యమునకుం బెస్టు, వివీలకకి 

వీలకొ, పప్పలీహయం అనుపద ములు ee 
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జళరదీ ప్రి. గల్లించుననియు, 

మెలర క్షముకు వెడలిచు ననియు, విలేచనము 

ర్ట పీపీలికాన్యాయమూ 

"పెద్ద పిప్పళ్ళు లేక గజివీస్పళ్ళకుం బేర, విస్పలీ 

మూలం, మూలం, సర్వగశంధి, సర్వతళ్ళు భా, 

మాగధం, మాగధీమూలం, మాగధీజటా 

యనుపదములు విప్పలివేరు, పీప్పలిమూలము 

పిస్పలిదుబ్బు లేక పిప్పలి మోడికిని 

విప ఏళ్ళు |  తికటుకములలో నొకటి. ఇది, పెద్ద 

వ. గజపిప్పళ్ళు, చిన్న పిప్పళ్ళు అన కదు 

భద ములుగ నుండును, చిన్న విప్పళ్ళను నానా 

న్న ముగ పీప్ప ళ్ళని వాడుచున్నారు. పిస్పళ్ళు 

ను వీప్పలిదుబ్బులును సంచకూలములలో నివి, 

పత వేడి చేసి ఏర్వపువి క్. సము వ ఏర్యపుస్టి 

సేకులు 

iw లో 

Ae వ్ర 9 స్పసవమైన మ్రల 

గల్లించి యాకలి నధికపజుచు ననియు, గర్భిణి 

త్రీ కీరరు రాదనియు, ఇచ్చిన గర్భ సా”వము 

గల్లించు ననియు, ముజీయు నామనాత్మ పత. 

వాత నుద॥నాత్క నూతిశావాతముల నినారిం 

చుననియు, విషూచిపె చక్కగ పని జేసి యాః 

పుననియు, ఎక్కీళ్ళు జ(రములళు, దగు, బగు 
+ ౧౧ oo ౧ : 

వాతదోవము, వ్మముల నివారించు ననియు, 

సర్పవిషదోషవ మును హూరించుననియు, వీస్పళ్ళను 

'వేయించుటదోష పరిసాోరమవియు చెప ప్పంబ! డనదిః 

కొందరు శొంటిపెడుమును పీప్పళ్ళకు వ్రుగు 

డందురు. 

న లు(డం-ా-నండి, మితు*ండు, తలి 
స్ట స్ట య 

చేవతి, (ఈతండు "రండన కవూరుండు) జ్యేష్ల 
3 

నోదదు6 డరివ్టుండు, 

మజీయు నిల్యలు. డను రక్కసుని పుతుం 

డును పిప్పల్ముండను పేరు కలవాడే. 

పిప్పాలకుల గో (త్రము (విస్పలివల 
చూడు(డు.). 

సిసలికా న్యాయమును తానుదిను 
పదార్థ మెంత దూరముగా నున్నను ఓవిక 

పట్టుదలలతో నెన్ని వంకరలు మారక్షమునందు 



ఏవీలికాయతి 

కల్లినన్కు ఇతరచీమలతో సహవాసముం గూర్చు 

కొనిపోయి గమ్యస్థానమును చేరును. దీనికి విక్స్ 

లికాగతి” యనియు నందురు. 

పిసలికాయతి — ఇది సంగీతశ్యా స్త్ర స సం 

బంధపు యతి. క విత సంబంధము కామః (యతి 

పాణము చూడుడు.) 

పియెర్సు (Pi6rs)--(వం తెనలు చూ, (| 

పియౌసిల్లియర్ సెల్ (Peaucel li- 

er cell) —98 Machanical Engineer- 

182 సంబంధమగు యంతి్రగమన విధానము, 

ఫ్రెంచి బెశస్థండగు Lieut. Ce N. Peau- 

cellier గారు కనిపెట్టియుంట ఆయన పేక 

బరంగచున్న ది. 19. వె. ౧౮౬౪లో నాయన 
దీనిని వెలడించెను, 

య 
Consisting a pair of Links (2) 

of equal length pivoted together 

at one end (౮); and at their other 

ends connected with opposit angles 

of four links (6 de 6 i) forming 

a rhombus. Pivoted to the links 

(6 dy is a further link (£) the end 

(2) 01 which is lccated half way 
between the point (yy and the 

Junction of the links (ce d). 

This is the principle of macha- 
nism. The dotes show how the 
points x moves up and down on 
the verticle line. 

1830 విరామిడులు 

పిరాని కలియార్ - ఇది మహమ్మదీయ 
wr లల | అః హషవారాన్స్నూరు' 

ఇ రూర్కీ నుండీ ఆకరుమైళ దూరమున(గల 

ద పేరుగల గారమమునం. దున్న ది. 

ఇట “ఇమామ్లా”అను భక్రునియొక్క_యు,. 

అతని మేనల్తుండగు (స సబీర్హా? యను భక్తుని: 

యొక్కయు రెండు గోరీలు దేవస్థానమునం 

గలవు, ఏకేట ఎండకాలమున నిట ఉక్సవములు 

జరగు నంట, ఈతాన్సను సర్వనాధార ణముగా 

“కలియా''రని వాడుచుందురు, రూర్కీ హారి 

ద్యారమున కవల ప్రభుత్వము వారి ఎంజ. 

సీరింగు వర్కూ పావు క ళశాలగల 'తాన్టం 

పిరామిడులు' స నరాధికట్టడములు:- 
సిరామిడుశబ్ల మైగుస్తు చేశ ధాసాజన్యమై, గీసు 

ేన్చఫు స్. సంపర్క మంది, ఇంచుక మార్పు 

నంది, స పస్తు సుతరూపమున నున్నది, వీరామిడు 

లన్నియు అదికాలమున నిజిస్ట "దేశ మేలిన భూప 

య. అచేస్యలచే నకాాాలమున 

ఏత" జంతువ్రలుగ నెంచంబడీ పూజింపంబడు 

స. కొన్ని జంతువ్రులయొక్క_యు శరీర 

ముల పాతి భద 

సమాధికట్టడములు. ఆ భూపతులు మహమ్మ 

దీయమతేస్థులు కారని తేలినది, 

పబుప నిర్శింపంబడిన 

వీరామిడు _లెగుప్తు చేశమున సలా (నైలు) 

నీటి వామభాగప దేశమున నిస్పటి కరో 

పట్టణమునుండి మంచిబాటను కోన్ని మైళ్ళదూర 

మున నెలునది ఫలవంతముగ నొనర్పు ప్ర 

శమును దాటి, యవ్వలీ యిసుకయెడారి 

(పారంభమైనతోడనే బహీళప దేశమున గయే. 

యనుపేరు గల న 

నయ్యెడీని. 

వీ రామిడులలో పెద్ద దానియందు సన సరూ? 

భూపతిసుతుండగు కపూ (లేక ఛియోప్పు), 

ఫరోగారి సమాధియున్న ది, దీని క్రిందిమట్టముః 

మపరిసరముల6 గాన, 



వీ రామిడులు 

కొలత ౭2౫ అడుగులును ఎత్తు ర౮ం అడు 

“గలునుక లవు, ఈపిరామిడునందు౮ ౮౫౦౦౦౦౦ 

ఘనప్పుటడుగుల  కట్టడవుపని _ కలదనియు, 
బరువు ౬౮౦౦౦౦౦ టన్నులుగ నుండుననియు 

.ఏంజిసీయరులు లెక్కించి యున్నారు. చుట్టు 

.కొలతలకు లోంబడీన ఈపి రామిడుభూమట్లపు 

(పచేశ మించుమించు “pe యెశరము 

సం. 

ఇంక నీవి రామిడులయాకార మిట వివరింప 

నగును, భూమట్టపు చతురపుసమతలమున సమ 

పరిమాణము లగు నాలుగు ,నెపులం గల యం 

చులనుండి ఆకాశమువైపు, 

చెసే సమతిోకో ణాకారము లగునట్టున్కు అన్ని 

కోకోణముల సమూల లొక ావ్రనం గలియు 

నట్లును, నిర్శించుటం జేసి సూదిగ తల ఏర్ప 

డును, న ట్ వెనుకకు వ్యాలియుండు 

నని వేజుగ వాయ నక్క_బ లేదు, 

కాలము గడచి గడచి ఈవిరామి కుపెపూత 

మెరుంగు ఛీ దమైనకతన దీనిని లెక్కించుటకును, 

పె కెష్క-టకును ఏలగుచున్నది _దీనియందలి 

రాతిపలక లొక్కొ-క్క-టి రెండు టన్ను లబరు 

వ్రుండున(టః ఇట్ట రాతిపలకలవరుసలు ఒక వరు 

సె నొకవరుసగ రెండువందల పది వరుస లీక 

ట్రడమున గలవని లెక్కించి యున్నారు, 

ఈ రాతిఫలకములు అనా అన్ పురముశడ 

నుండీ నైలునదిపె పె ఇటప. "దేంబడిన వందురు. 

దీనికి బిదపం జెప్పందగిన విరామిడు గియే 

గామపరిసరముల నే కలదు, అది కాఫాఫరో 

గారి సమాధి గల్లియున్న ది. జానీ యెత్తు 

నాల్గువందల యేంబదినాలుగడుగులు, తరువాత. 

జెస్పం దగినదియు గిము. గా్రామపరిసరము 
లంజే వేళొకటి కలదు, అద్దానియందు 

మెంకారా ఫరోగారి సమాధి యున్నది. దాని 

యెత్తు రెండువందల  పందొ మ్మిదడుగులు, 

2 6 

పెకి ఏవ్రపునకా 

1881 వీల్ల లమటై వీనవరన్న 

తక్కి-నపీరామిడు లన్ని యు ఏటికి లేగ్గీ యుండును. 

ఇక్కాలమున లక్కింపందగినవి డెబ్బది మదు. 

గాననగుచున్న వి. (ఈజిస్థ దెశము చూడుడు. 

కెరో నగరము చూడుడు. ఏగుప దేశము 

చూడుండ్యు, 

పిల్దచచ్చి నవా(డు పిల్లకెడుస్తూంటెి 

కాటికౌసరి శాసుకెమున్నాం డట 
(ఆంధి లోకో శః 

పిల్లవడవనిదితల్రియైనాపాలివ్వదు; 

అడగనిది అమృఅయినా పెట్టదు 
(ఆంధ్యలోకొ శ్ క 

పిల్లరోగము -- నేశిములందు పుసులు. 
ధ్ 

గట్టుచుండు రోగము, 

సిల్లలకోడి నక్షత్రము- ఇది స్ప 
మహారి నతతము లన(బడునవి యిడును, 

యి 

అరుంధతి యనంబడు నవత) మొకటియు. గలిసి. 

యొక నమత సము దాయముగ( ౮0251214 

tion) గన్నడు సమీత్యములగుంవు, 

దివీస్ కొరొలాజూతీ ఎన్మిది పుష్పములతో 

పా శ్చాత్యులు వోల్చి ఆ సే ;రెడిరి, అవి 1. (C6- 

2, Tubular, 8. Rotate, ఊం. 

Cruciform, (4 Intundibuli form), 

rolla, 

5, Companulate, 6. Ligulate, 7. Bi- 

labiate ringent, ఈ ౨ apilionoccouse 

దినిని Southern Constalation అను 

చుందురు. . 

కాని, కొరొల్తా తెగ ఎన్నిది పుష్పములు 

దృష్టుల సాకర్షి స కలవియై చన్న కీట 

కాదుల నాక కించి లా వని చెప్ప. 

బడినవి. 

 పిల్దలమజ్జి పినవీరన్న — తండి). 
గాదయ్య. తలి నొగాంబ. పెద్దవిరన్న (కన్గాటిక 

భూ వాలునికడ మంతీగనున్న నాయు)తమ్ముండుం 



పిలలవమజీ బేతాళ కడి 
రొ యి గ్ 

అన్వలనియోగి శీవభ కుడు. కాలము వః ర్. 

౧౮౫౦-౧౪౮౦. భారతీతీర్థ స్వామిశిమ్యుండు. 

రచించినది జె జై మినీ భార తాళ్ళ మేధపర్వము, 

ఇది ఆంధ కర్ణాటక సామాజ్య మేలిన సాళువ 

(గుండ రాజపుతు,ం డగు నరసింహరాయల 

కంకీతే మొన ర్చెను. ఈకండు నాతి నాఠాణ౫ 

యనినవాం డంట, ఈతనిం'హార్చ య నేకళథలు 

చెప్పుదురు గాని నాటి కిది తావు గాదు, 

ఆంధ్యకవులలో పూ న్యకవులలో నొకండుగ 

నన్నంబడనవాండుం 

పిల్లలమజ్బి కతా భ్రరైడ్డి- ఈమహనీయుని 

పూర్వనామము చెప్యిరెడ్డి యంట, అయోధ్య 

నుండీ వచ్చినవాండసి కొన్ని తావులందు 'చెప్ప6 

బడెను గాని స్పష్టముగం దెలియకున్నది. (వరిని 
రి 

గూర్చి నెలమవారు చూడు(డు. 

సిలొటస్ శిఖరము (Mount Pila, 
buక)—స్వజర్లాండు చేశమున ఆల్బ్సు పర్వతి 

ములందలి యొకశీఖరము, లూ సెర్మ్ స్త్రరలా కలీ 

మున నున్నది, 

కంస్తుపభోని సిలువవేయ విధించిన గోమ 

నుగవర్నరగు పోంపియన్వీలా త్ర నునాతనిపా) 

'అముశాంతి లేక ఈపర్వతశిఖరమందుండిన యొక 

చిన్న జలనిలయమున వేదననందుచుండె నటం 

శాంతిం బెందించెనంట, 

నాండాదిగ నాశిఖరమున కచేరయ్యను. రక 

లమున నాశీఖరము స్యచ్చమైగన్సించిన, చక్క 

నికాలము రానుండు ననియు, మెఘాావృత మైన, 

గాలివానలు హెమ వాతేములు కల్లుననియు నచ 

'టవా ర నెదరు. 

పిలిగో తం ము-(వీతహవ్య లేక యాస్క- 
గణము చూ 

_ సిల్లి కండ్లు పో(గోరున(ట, కుక్క 

సగ రున(టు--(ఆంధిలోకో క్రి 3 

దాని నొళవిద్వాంసుండు 

1862 వీలీ 
య 

నల్లి కండ్ల మూసికొని సాలు త్రాగి 
నట్టు-- తన్నే వరును సాలకుండలోని ల 

తసరించి క గుల చూడ లేదని తలంచు 

చుండు ననిచెప్పెడుసామెతే, (ఆంధ'లోకో డ్రి). 

పిల్లికి చెలగాటము, ఎలుకకు ప్రాణా. 

సంకటము (ఆంధలోకో క్రి) 
పిల్లికి ఎలుక సాక్షీ, ఎలుకకు సిల్లి 

సాక్షీ --(అంధ్యలోక్ క్రి) 

పిల్లికోపము-తో (క విదల్చుట--1ల్లి! 
కోపము గల్లుతేజీ తోశను విదలుచుట చూతు 

ము, పశువులకు తోక అవసరములందు శరీర 

బలమును సనుపజచుటకు పడవను నడుపు 
చయక్కా_నివంటీది. నడుచుతేత్రి పళువ్రలుతోశను 
నదల్నుచు నకుచుచుండుటయు, పరుండి కదలి 

పోవకోర్కి_ గలుగుళణి తోశ జాడించుటయు 

ప కుక్కలు, తోండేళ్ళు, కోతులు 

మొదలగునవి కోపమువచ్చినతటి పండ్లు చూపు 

నటు, ఎడును కోపము గల్లి వై వెరిసె వి లంఘీంచునపుడు 

తోంక నదల్బును. పిలియు స్తే తన వెరిపె 

లంఘించుతేజి తోంశ నదల్పును. తోశ పల్లి 

నరీరమున బలివమెన అవయవము. 

పిల్లిదృష్ట mre పిల్లులు మొదలగు కొన్ని 

జంతువుల కండ్ల్రయందు, కనుపాపలకు వెనుక 
పొక్కగ, నొకపాటి తళతళమని పకాశమును 

(పతి ఫలింపంజేయ(ద గిన రప్పెకరు( Reflector) 

అవయనము కలదు. కావుననే రాతు9లందు 

మనము మోటారులు మొదలగు గాఢదీపము 

ముందుగల బండలో చేగుచుండుతేటి, నెదురుగ 

వచ్చు నెడ్డు పిల్లులు మొదలగు జంతువుల 

నేశుములలో నీదీిపముల వెలుతురుకిరణములు 

పితిఫలించ్చి పెద్దవెదూర్యమరకతముల వలె 

వోటికండ్లలో ప పుల గాంతుము. వలి 

కండ్లు చీశటియందు మెబయుచుంట సర్వసా 

స నంద జెటీగిన దే, 



వీలీపాటు 
0౧ # 

వీలి పగలు తన కనుపాపలను చిన్న విగ 
య 

నుంచుకొని యుండును. పర్విడుతటి ఆ కనుపాప. 

లను అెజచి పెద్దవిగ నొనర్చుకొనును, రాత్రు 

లందు జీశటిలో ఆ కనుపాపలను చక్క_ంగ 

“తెజచియీ యుంచుకొనును, 

మనము రాతు"లందు చీశటియని యను 

కొనినది సరియగు చీశటియే కాదు. అరు 

బయట నమత్రములో, ఆకాశమందు తెలుపో, 

మజీ యేదియో కొంత హీనమగు చిన్న వెలు 
తురును ఇండలోనికీ సెతము పంపును, ఇంట 

నేశడనుండు దీపకాంతి లేశ మెనను కొంతమైస 

తెల్వి గల్లించును. ఈకొం చెవు వెలుంగు సళువుల 
నేతుములం. బడి లోని Reflector వలన 

ప తిఫలిషణి దానిముందు నకు తెలివిని జూప్రును. 

అందుచే పిల్లీ చక్కగా జూడ (గల్లును. 

కాని తల వెండుక దూరునంతటి సం దె నను 
లేనిగదిలోనికి రాకీ తి యెగి తల్పులు మూసికొని 

నను, పజ. లోంతుగం ద్యవ్వంబడీ 

"వెలుంగు బొత్తిగా పెరసి తానున శేగినను 

అట పూ ర్థీయెన చీకటి గాననగును. అందు 

మనుష్యుల కే గాదు విలికిగూడ నేమియు. 
"= 

స. గాథధాంధకార బంధుర లా పిల్లి 

కండును పనికి కాన. 

పల్లిసాటు- విలిథరీరము దాని స్వేచ్చ నను 

సరించి ముకుచుః నుటకు. గాని సాగదీసి 

హన గాని అనుకూలించు మృదు 

లవ.ణమును, వ్యాపకలకుణమును గలది, దాని 

కాళ్ళు మె త్రసి వె రబ్బరువలె దెబ్బయొక్క 

తవు నాంపుళొనులవీణము గలవి, 

పడుటయందు శరీరమునకు పటివు శతవ్పి 

బాంచకొనుట మామూ ,లెనను వీ లికి గల 

లేశ మాపదయందు నపాయస్థితియందు 

నధికమై సాహసవంతమైన దగును. (వేజుమూ 

రము లేనప్పుడు విల తిరుగంబడి మనుష్యుల 

1888 వలీ కీచర చెటూ 
A) య 

నెదిర్చి యపాయ మొనర్పుట సిసిద్ధ మే. 

తొడ నే తనశరీరము నది కళ ర గ 

నిలిచియుంకునట్లు జాగతగాని చేల బడుతేజి 
నాయయకొన(గల్లును, కావున వీల ఎతునుండిపడి 

దెబ్బతినుట తేజచు గలుగును. మికిమోజుతటీ 

నులుదుకొనుచు కొంత జాగ తగగ లను 

ఇది దానికి జాతిస్వఫభావళ_ సీ యని చెప్పంబడు. 

చున న్నది. 

సిల్లీ యెత్తునుండిపడు టయు జా గతగొనొదెబ్బ 

కపప కండే పాదముల పె చేల కుణుపషటయు. 

సిసిమా ఫిలుముల Ss films) లోని, 

కెక్కించియున్నా రు. కాస్కి మరీచాల యెత్తు 

నుడి పడుటలో పిల్లికి జాగంత నిలువ దనియు, 

నవాయశర మగుననియు. దలంపంబడుచున్న ది. 

విల్స్ అపాయము లనుండి తేప్పించుగిొనునను: 

నమ్మక శమువలన నాంగ్గ నీమలందు విల్లీకి [న 

జ తమను కలవను వ గలను, en 

Ds పోను నంతటిగండము లెన్నిది సంభ 

వించినను లీ చావక బకకియుండు నని 

భావము, 

పిల్లిఎచర చెట్టు-- (పిల్లికేగలు లేక 
నతమూల్కి శతావరి ) లా. Asparagus ra- 

Gemosus. సం నతపదీ, శత 

పత్రీ, న్రతమూలీ, శతవీర్యా, శతసుతా, శ్రత్కా 

న్రతావరీీ, ఫతాప (, అభరు 

దీనికి పిలి తేయలనియు, శతమూలీ,కతావరీ, 

యనియు పాంటు కలవు వ్రది 

మదభింబజనీ, 

సామాన్యపు _ విల్లిపచర లేక చిన్న కిలివీచర 
ay ల 

యనియు, పెద్లవిలివీచర యనియు రెండు భేద 
ఏ 0 

ములు కలది. శెండింటికీని గుణ మొక్కటియే.. 

"లెక్కలేని (కాస నూటు దుంపలు దీని: 

కుండును గాన న పేరంచినది. వేండిచేసి , దేహ 

పుష్టి, పర్య వృద్ధింగల్లించి, పుం _స్టము నద్దీకింం 

చేయును ను. ,ప్రీరిక పాలుపడ జేయును, చర్మరో 



నీలి బహ్మవాత్య 

“ముల నడంచును. సెగరోగమును నివారిం 

చును. అతిసారము, ప్రమే మేహము, భమ, 

మూర్భరోగము, మేహవాళము,ర క్షపెత్యము, 

కొయరోగము వీటను నివారించును, దీనికి తనె, 

జీలశట్ల ne లని చెప్పబడినది. 

ఏల్లిబ 9హ్మ హత్య పిల్లిబన్మావాత్య 
యని యుండనోపు, ఆంధ్రసాంప్పచాయార్థ 

'పదము, దీనునకు స పాపము కట్టు 

కొనుటను చెలుతణీ ప సయోగించు చున్నా క 

లం టే య చెప్పనివిందు- 

(ఆంధలోకో క్ర) 

పిల్లులు నటికి వెజచును -వక్కలు, 
నక్కలు కోతులు మొదలగు పెక్కుజంతు 

వులు తమ చర్మమునుండియే అవసర మగుతటి 
నొక జిక్టుప దాామును వెడలం జేసి, తమశరీరములు 

నీటందడిసినతతి, ఆతడినుండి తమ్ము దామురట్నీం 

చుకొనంగల్లును, కొన్ని టికి చగ్థము దళ సరిగా 

నుంట SS Ness ము! తడి కస లేవెజు 

వకుండును. కో(తులు, పక్కలు మొదలగువా 

టప రోమముల పా)కంభమున కదుళ్ళకడ 

జెక్టునల్లి "నెం శు కల పఫాగమె తడియును 

స్త చర్మము “నంటియున్న అనుగు భాగము 

తడియక పొడిగా నుంట దులికివేసిన తడి డుల్లి 

పోన్రము, 

పిల్లీ కట్టు గాదు. నీటం బడ వేసిన నెండు) 

కలు చర్జుమువజకు తడిపిపోవ్రటయే గాక, ఏటిపీ 

లోన నిలుపుకొనునంతటి మెత్త గానుంట స్పంజి 

వలె మేన సీగావరిం చి నిలిచియుండును, దీనికి. 

దోడు వీలి కక్కువలె తనథరీరమును దులుపు 

Br చేతగానిది. ఏలగునంత తన శరీరమును 

నాకికొనుటయే దానికి చేకనై న సాధనము, 

కావున తోడనే రొంపపట్టి రోగము గల్లును. 

వీలులు నీటికి చాలభయపడి దరిం జేరవ్చం 

1564 విసాచెటు 
౨ లట 

పిశాచానాం పిశాచభాషయై వత్తరం 
దేయ మితి న్యాయము - వీశాచములకు 
వీశాచ భావతోనె ప్రత్యు త్తర మూయనలయు 

నని యరము, ఎటివారి కట్టకార్యము నెజసవలె 
థి ట లట 

నని భావము. బన 

ఇంకను “అహృదయవచసా మహృదయ 
ము త్తర” మితీన్యాయమును (మనస్ఫ్యూ్షిగా 

కాకుండా అడిగినమాటకు హ హృదయపూర్వకము 

గోన త్యు త్తే తరము యొుసంగ. బడవలెను.) 

నిట్టి యర్థ మే కలది, మూఢం మూఢ భామైవ 

బోధ బేల్ (చూథునకు మూఢ భాషలో 

బోధింపవ లెను) అనియుం గలదు. 

= an / Can స అహం గరాత్రము (వాధ్యాస్య 
లేక మిత్రయువగ ణము శూ 

ఏష ఎషణన్యాయముంాపిండిని తిరుగ 
తికుగలీయ. దు పోసి విసరుట యని యరముః 

నిర్ధక కార్య మొనర్చుటయం దీన్యా యమును 
ర 

వాడుదురు. 

పెష్టల్ గౌంఫ్ ( 1310182800) — 

ఫెంచిభాపాజనపదము. ఆకస్మికఛాయాచిత) 

ములను తీయుట కప యోగపడునట్టియు, పిస్తోలు 

వ చిన్నదిగా నుండున;! టియు “ని రాకు 

సంబంధించిన యొక యంతిపరికరము. దీని 
రిల 5 ఎ 

విధానము దెల్పువిద్యకు ఏీస్టల్లా "స అసి వేరు, 

ఫసాబెటు --- లా, Pistacia verae 
5. అ 

ఆంగం Pistachid or Pistacho tree. 
0/౧ 

సం, దారుఫలమ్. 

పిస్తాచెట్లు ఐరోపా బేశములంద్ర భరతే దేశ 

మునందు, సమశీతో ప్పృప పి దేశములం జరిగి 

కాయను. బౌదముప స్వగుణములే వీస్తాపప్వున 

కుండును, వీస్తాపప్ప్వు ఫం రః పప్పు 

తొక్క-లందు పైత్యము, కడువుబ్బరేము గల్లించు 

గుణమును పప్వునందు బలము, ఏర్యపుష్టి 



“వీకింగు నగరము 

చేహ పుసీ గల్లించుగుణమును గలదు, నూనె 
యందు ప్రీ లగర్భమును 'జెటువుగుణము కలదు, 

సికి పులుపు, దానిమ్మరసము విరుగుడులని 
చెప్పబడినది. 

** సకింగు నగరము FI 
జాని దవ నిప్పుడు వీయ్బిం గనుచున్నారు, 

౧౩,౦౦,౦౦౦ జనాగా కలదు చిపా సంయుకా 

(గగుడ సముది మిటకు ౧౦౦ మెళ్గుండును. దీని 
3 

నిర్మాతే క్ట బ్లెకౌన్ చశవ రి అది ౧౨౬౪ 

స్త 

సంవత్సర మందురు. ఇది చీనావారిభాగము, 

తాశారులభౌగము నని రెండు భాగములుగ 

నున్ననగరము. (వీనా దేశము చూడుడు, 

పీక్ (9921వ-పర్వతశిఖరము.. (Moun- 

tains చూ.) 

పీట్ దుంపలు (P62t)— పల్పపునేల 
లందు భూమియందు పారుదుంపలు, చాల పెద 

విగను గట్టిగను, నుండును వీటిని శేపలుగ 

నరికి యెండించి పంటచెణ'ననలె వాడుకొొందురు. 

ఐరోపాచేశములలో కజ్రలుదొరకని ప దేశముల 

వీల్ దుంపశేకులే వంటశెజక. వాల వెడి 

నిచ్చును. ఒకంతట నిపష ఆరి పోదు 
రా 

సెక్క_డుగుల దళసరిగల పొరలు పొర 

లుగా ఇవి తంపరపి) దేశ్రములందు బయలు 

వెడలును, ఐర్గండు దేశములో ఏడవభాగ మిట్టి 

తంపర లనియు, అం దివి కొద్దివిగనో గొప్పవి 

మ నిలిచియు న్నవనియు చెప్పంబడిన ది.క జ్ఞకును 

రాతుసబొగ్గునకును నిది సుధ త చెప్ప 

బడినది. దీనియందు ఐదింటమూండు భాగములు 

కార్బన్ డి, ఆక్పైడ్ కలదని చెస్పంబడినది. 

పిటికామేహము- ఇది సవాయిసంబంధ 
వ్యాధి. చేహ మంతటను గట్టివి యగు పొట్టలు 

లేఇిడి మేహరోగము. 

మర వేదిరా- శిల్ప శా న్ర్రమున “దేవాలయ 

శల్బ* మనంబడు విమాన నిర్మాణమునందు 

1885 - పుండరీక క్షేత్రము 

చెప్పంబడి జన స ప్పవేదికలలో నొకటి. (విమాన 

లకు ణము చూడుడు). 

పురువవిమానములందు వీఠ వేదికకు బ్రహ్మ 

యు, ,క్రీవిమానములందు విమ్ణువువు, మిశ్ర) 

విమానములందు పృృష్థియు, Tree 

లందు విష్ణువును అధిచేవత లనియు, అన్ని 

విమానము లందు ననువీఠ చేదికయందుక స్యపుండు 

జుప్ యనియు చెప్పబడినది. 

కాగళ వేదిక:- శిల్పశాస్ర్రమున "దేవాలయ 

వ్ల్ప్పమ ఏగు విమానని ర్న్మాణమునందు చెప్పబడిన 

స ప్పవేదికలలోనొకటి. (్విమానలకజీ.ణము చూ, ) 

పురుషవిమానమునం దీ వేదిశకు ఇందు) 

డధిపతి యనియు, శ్రీవిమానములం దగ్ని 

సాూాతు. డధిపతి యనియు మి,శ్రవిమాన 

ములందు జల మధి" దేవక యనియు, సంకర 

విమానములం దీశగరుం డధి దేవతే. యనియు, 

అన్ని విమానములందు కాగళ వెదికయందు అతి 

మహాముని బని యనియు. జేప్పంబడినదిం 

పీతచందనము (చెట్టు)- ఇది మంచి 
గంధపుజూతిలోనిది. దినిగంధము, చూర్ణము, 

కసూయము, ఎక్కిళ్లు, చర్తి, 

తాపము, (పమేహము, రక్షపెత్యము, విదా 
అతిసారము, 

హము, సర్పి మున్నగురోగముల నివారించునని 

చెప్పబడినది. 

ఐనస-కంగ్ల . Polypus of nose 

ముక్కు- వెంట చీము, రకము దుర్గంధయితమై 

పజెడి మొండీజబ్బు, ఇట్టిరోగము ఇెవికియసాడ 

కల్లుట కలదు. 

లకు గాః (లామా చూ, 

లుంగీ చూడు(ద .) 

పుండరీక క్షత ధను - దీనికి పొండరీపుర 
మనియు, పంధార్చ్బూర్ అనియు నిప్పుడువాడు 

చున్నారు. భీమరథినదీతీరము. బొంటై రాజధాని 
లోని పోలాపూర్ జిల్లాలోనిది, 



పుండ చేశము లేక వుండక దేశము 

దీని, తొలింటికే పేరు పుండరీశతేతి మనియు, 

శాపసాక్విమనేతి మనియు, పౌండరీశపుర 

మనియు, పొండుపురమనియు, పుండరీక మనియు, 

పాండేర్చూ రనియు పెక్కు నామముల బరగే 

నంట: పుండరీశర్షి యిట తప మొనరించువా:.డుః 

న. "పళ్ళ ణియు నిట శేతెచి యా 

బుషిం జూచిరి, వట విష్ణు "దేవస్రానము చాల 

గొప్పది, కడు పినిద్ధవంతము. చేవాలయమున 

నీ రకృష్టునివిగ్యూహము పూజింప బడుచుంకును. 

అమ్మవారు రుక్మిణీ దేవి. చేవ సీ పాంతమువారు 

se విఠల్ * మ. న 

యనియు నందురు. 

నందురు. కిది చైతేన్యుల చేతేను కూడ గొరపింప. 

బడిన త్షెత్గోము. చైతన్య చరితామృతము.మధ్య 

విళఠలునాథుం. డనియు 

౯ అధ్యా, స పిశ్లంసింప బడినది, వరాహమిహి 

రుని బృహత్సంహిత ర్ు FA ౧౫% కమునను 

పిళంస కలదు, 

పుండదేశము లేక వుండ్రకదెశము- 
(కరూవ యనియుం. పేరు గలదు) పుండ్ ) 

పొండిక బెళము వేర్వేరు గాన నొకటి యని 

పొరపడ రాదు. ఈసంగతి పాటకు. కరికోధ 

కుడు స్పష్టముగ దెల్పియున్నా (యు. దీవిని 

కొందరు కరూవ. చేశ మనియు వాగుచుండిః (ట, 

గాని, వేఖ్ొక కరూళ యగు అధిరాజజోశము 

వేజుదేశమై దీనితో నేసంబంుధము. లేనిదిగా 

నెబుంగం దగును. 

Prof. Wilson పరికోధకుం డిప్పటి రాజ 

వ దినొజ్బూరు, రంగ పూరు, మాలా, 

గౌ, తిర్లూత్ మండలములు ఛేరియుండీన 

దనియు, ఫెరుగ్సన్సండితుండు డినొజ్నూర్ , 

రంగపూరు, బోగా ఏ పొ పొంత దేశములు చేరిన 

దనియు, కన్ని ంగ్దాస్సండేతుయ ము 

గడము, బోగా) జిల్ల జిలాలలో కరతోయానదిపె 

నండినట్లును, పార్టిగ రృండితుండు. మాల్లా 

1856 పుండ దేశము లేక పుం డక దేశమూ 

జిలా పూర్నియాలోని భాగము. (శోళనది 
య 

తూర్చువటికు) దినాజపూ రాజ సాహీ జిల్లాల 

భాగములం గల్సికొని యుండె ననియు నభి' 

పాంయము లిచ్చియున్నారు. మహాభారతము . 

సభాపర్యము ౫౧ యందు గంగానది కు తేర” 
మున అంగవంగలమధ్య నని వివరింపసంబడెను, 

మటీయు నందు పుండ్వ,, పౌండఫక వేటు : 

చేశములని చెప్పంబ డెను, ఇటీవల పరిశోధకులు 

సంతాల్బర గణాలు ఏరభూమి( Bi1bhum)వాజ 

ఓబాగు ఉ త్తరభాగము పుండగచేశమని పోల్సికి, 

ఇంకను కొందరు గంగానది కు త్తరమున ఫుండి 
లే వుండక చేశ మును, క్. పొండ"ళ 

"దేశమును ఉండిన వని - పోల్చు న. 

మహానది, కామరూపుకరతోయ, గం గానదులు 

కొంచెము హెచ్చుతేక్కు-వ ఎల లనియు, ఉత్త 

రబంగాళమున కీపే రుండెననియు తలంపవల 
యునని తేలుచున్న ది. 

ఐతరేయ Coy హ్మణమున పుండీ? దేశ్వపు 

శంస గలదు, ఖే మహాస్తానపురము, 

ఇది మహానదీతీరము. వట పాటల దేవీ జేనిస్థా 

నము కీలదని య. ఉత్త అ 

యందు పృశ్రంసిం బడినది. ఇది ఇప్పటి 

స క్ర ee నేకు మెళ దూరమున 

మవది, దీకి పజేంద లేక బశేందఫర గు. ఏ oJ శ ఏ (0 jY 

మనియు బేరుండె నంట, పుండ%నర్థ నమనియు 

నెప్క_వ వాడుక యుండెన(ట. రానురా నది 

మాజి, పాండునా యయ్యె నట (మాల్లా 

కు తరము గా నాజుమైళ్లు), 

ఒకతేటీ Sw ఎన్నిదవ శ తౌబ్దమున ఈ 

రాజధానిపై శాళ్నీర దే శాధీశుం డగు జయా 

వీసుండు వచ్చినటులనుు అప్పుడు జయంతు. 

డనునృపతి పం నేలుచున్న టులను.. 

రాజతేరంగీణి 1V యందు కలదు. ఈ చేశ 

మేలీన నరపతులలో వాసు బేవ్రం డనునాతండు.. 



3 పుండు రండు 

id 

శ్రీకృష్ణునిసమ కాలికండుగ హారివంశ్రము౨౮౧- 

౨౮౨ యందు కలదు. పద్మపురాణ, ఉత్తం 

ర యందునను, బ్యహ్మోండపు రాణ పూర్వ 

“వ్యసన యందును ఈసుగత్రి చెప్పంబడీనదిః 

** 'వేభొకతజీ తూర్పుబంగాళమునప సోనా 

స్థ రాజధానిగను పశ్చిమ బంగాళమునకు 

సాక్రాన్ రాజధానిగను నుండెన(ంట. ఇక్కా 

"లము వ్ర, వె. ౧౩౫-౨ అందురు. సోనార్ గాన్ 
డక్కాకడ నున్నది. దీనిసంబంధ మెంతవజకో 

కనుంగొనవలసియుండును. ల్యాస్ పూ యనువాని 

క్రింద మహమ్మాదీయసై న్యము వంగ బేశముపె 

దాడివెడలి, తూర్పు, పశ్చిమ బంగాళభూపతుల 

న్ు వర్ద నమునకు 

పాండు: ఫిరోజూ బా దనుపే రిడంబజె నంటగాని 

ఎన్వరును వాదకుండిరంటా విదప శ్రీం ౧రర౬ 

వటికు మహమ్మదియపాలనమం దుంజేనంట. 

(అక్కాలపు 

కాని యింకొక్క- సంగతిసాడ తెలియు 

చున్న ది, కాన్నీర దేశాధీళు (డగు జయావీడుండు, 

ఫుండ “వర్ష న మెలుచుండీన జయంతు నోడించె 

ననియు, మజీయు తనమామగా రగు జయం 

తుని అట రాజుగాంటజేసి నిల్పెననియుం గూడ 

తెలియుచున్నది. అ త్తరుణమున నే లౌకికశ శకము 

లేక సప్తర్షి శకము ౩౮౨౫ (0) వె ౭౫౦) 

ఈచేశమున సాపింప( బడినదని చెప్పబడినది 

గాని దీనినిజ మింకను పరిశీలిప వలసియె 

యుండును. 

వుండు (డు జ అతిసంతేలి, చంద 

వంక శుతిియు(దు. తండి బలీ, ఈతనినుండి 

యీతం జేలిన బేశమునకు “స్ర పుండ దేశ” మని 

పీరయ్య్నెను. పుండు సోదరులు అంగుండు, 

_వంగుండు, కలింగుండు, సుహ్ను (డు లేక సుబ 

హ్ముండు, (వుండ జేశము చూడు(డు.) 

వుచ్చకశిలగో తం ము-(వునీఠవలశూ.) 

1857 _ఫుటపాకసన్ని పాతము 

వుచ్చకాయలదొంగా! అంటే భుజ 

ములు తడని పూలు 

(అంధిలోకో క్రి క్రి) ల. 

పుచ్చకుల గోత్రము -(వునీకపలళూ) 

పుజియామా శిఖ్లరవము---దీనిని భక్తి 

కొలంది జపాన్ బేశసులు “పుజిసాక” అనె 

దరు. జపాన్ దేశమున గల ల ము, 

౧౨౩౯౫ అడుగులయెక్తు, బాల సౌందర్యవం 

త్మై గంభీరముగ గన్నట్టునది. టోకి చూ 

నగరమునకు నై రృతిదిశ గా నజువది మైళ్ళదూ 

రము. తోళ్రంట నిది యగ్నీపర్వతమై యుండే 

నంట, దీనివిలము చుట్టుకొలంతే మూండు మైళ్ళు; 

ఐదువందల యడుగులలో(తు నుండును. జపానీ 

యుల కిది పవిత్యయా తాాస్థ సలము. సముద* 

మున6 జనుచున్న యాడలలోనివారికి "చేళభూమి 

గానబడకము న్నె “పూజీయామా శిఖర మగు 

పడును. (జపాన్ దేశము చూకుండు.) 

పుట్ (వష-వాణిజ్యసంబంధ పరిభాషా 

పదము, Put- దీనికి Put option అనియు 

నందురు. చెల్లింపంనీన ఏమి య ముల(బట్టి 

నిక్భయింపంబడిన యొక ధరకు స్రక్హయింప(బడి న 

ee అమ్ముటకు లేక అమ్ముట కేర్చాటు 

నప P॥t అనిమెదరు. _ Option నకు శెట్టిం 

పగుతేతీ PUt and Call అనియెదరు, Pu 

0pti0nనకు పైంగా రెట్టింపు మొత్తమును గూడ 

నమ్ముటకు అనుమతిగల అమ్మాకమునకు Put 

of more అనిపేరు 

పుటక లేక వుటస్రవ రోగము ఇది 
నాసికొ (ముక్కు) రోగము. 

పుటత్రయము- (కీనుటములు చూ ) 

పుటపొకసన్ని పొాతము-- (సన్ని పాత 

దోషము చూడుడు. 



పుటసపకము (సపవిధవుటములు) బయళ్ళయందు. నుత్పన్న మగును, ఇదియు. 

ఆయు రేద వైద్యశా(న్ర్రమున ఓఒ"పధములు 

ఫుటము వేయుట ఏడు విధములు, 

హాపుటము, ౨ గజపుటము, ౩ వరా 
హఫుటము, ౪ కుక్కుటపుటము, ౫ కపోత 
పుటము, ౬ గోవరపుటము, ౭ భాండవపుటము. 

i (కుక్కగొ డుగులు 
(Agaricus)— కారములచే లెక్క ట్రలే 

నన్ని భేదములు గల, పుట్టకొక్కు_లను ఆంధ 

చేశపువ్యవ సాయకుం డాజు ముఖ్య భెద ములుగ 

విభజించును, ఇది సనాతనముగ నాంధ) జెశస్థ oe 

డెజీగినది, మం చిపుట్టకొక్కు, గరువు లేక 

కూటిపుట్టకొక్క-, దసశాపుట్టకొక్కు- అను 

మూండు భేదడాతు లాహారముగ పనికివచ్చు 

ననియు, పాముపుట్టకొక్కు-, భూళిపుట్టకొక్క, 

'మొండీచేయిపుట్టకొ కు అనునవివివ పాయము'ై 

భోజనానర్గము 

కొక్కు_లను కుక్కగొడుగు లనియు సందురు. 

మంచి పుట్టకొక్కు.- ఇది తాటి తేంగవలె 

పొడుగుగ నొక్కొ-క్కాప్పుడు తోమ్మిది అంగుళ్ 

ములవజకు పొడవుగల్లియు, భూమిలోనికి గూడ 

కొంత పాతంబడియునున్న కాడతో అంగుళము 

నర మొదలు ఏదంగుళములవణకు అక్జుకొల 

తేలుగల గొడుగుల విప్పి తెల్పనిపొరలను ల | 
( 

ర్భించుచు. గన్పించును, ఇది తేలుప్రురంగుతెప్ప 

ఇతరమగు రంగులను గల్లియుండదు. తాటిఅవ 
ఫొరలం బోలి పొరలు పెకి. అగపడుచునే 

యుండును. తణబుచుగ నిది మెబుప్రు సంబంధము, 

తాకని కంచెలకడను, పుట్టల పైని, చెట్లకింద 

ఎజ్టమట్టి పచ్చమట్టిగల తావుల నుక్సన్న మగును. 
గరువువుట్టకొక్కు--దినిని కూటిపుట్టకొ కను 

టయు( గలదు. ఇది చిన్న దిగను, ఒకొక్కచో 

చెద్దదిగను కూడ నుండును, మంచివుట్టకొక్కు 
జాలీవలెనే అన్ని లత ణములు గల్లి సరగడి 

లనియు చెప్పుదురు. పుట్ట 

భోజనోపయోగ మైనదియే, 

దసశరాపుట్టకొక్క- - లది అశ్యయుజమాస ' 

(పాంశముల నుద్భవించుటం జేసి దసరాకాలము 

గాన నాపే రిడంబడి యుండనోపు. 

భోజనపదార్థమే, మంచిపుట్టకొష్టవలెనే అన్ని 
లవే ణములు గల్లీయుండును. కాని, ఇవి పెద్దవిగ 

నుత్పన్న మయ్యెడిని. ఇవి పుట్టల పైని, కంచెల 

ప్రదియూ. 

శ్రడను అచ్చటచ్చట స్వచ్చమగు పచ్చమట్టి, 

ఎబ్బమట్టి బయళ్ళయందు నుత్చన్న మై విస్తార 

ముగ దొరకును. పరిశీలకులు మంచిపుట్టకొక్కు,. 

గరువుపుట్టకోక్టు; దస రాపుట్టకొక్టల తు 

"కాల భేదము, స్థల భేదము, వర్త భేదములనుండి 

కల్లినవే యని పోల్సీరి. ఈ మూ(డుడాతులు 

సెక్క_ండ కు భేజనోప యోగములు గ నున్న వి. 

భోజనమున కుపచరింపని విషజాతి యగు 

పాముపుట్టకొక్కు_గొడు గన వేశ్వేజు ఎంగుల్సు. 

గీతలు, గళ్లు మొదలగువాటిని గల్లియుం సును. 

ఉందు పెక్కలు ఉండలుగనే తమగాడుగుభా 

గమును ప్రదర్శించును. ఒకవేళ గొడుగు నిప్పి 

నను వాట్లపె మె త్రనిపిండి బెల్లి నట్టు కస్పించు. 

దృశ్యము కలగి, పెయాకారమె అట్లు గన్సెం 

చమురు గొని: అందు: నంట, యురి దుః 

విషజాతియందు రెండవదియగు ధూళిప్పు ల 

కొక్కు_ ఇంచుక 

గొడుగు నించుక శేపిన. పష నిలవరపు. 

aE పె కెగురును. ఇది Co 

Fn మూడవది యగు మొండి 

Sen భూమినుండి పెకీ. మొండి 

అ లేచి ఒళటియొ రెండో శ్ టె చక: 

నిలువంబెట్టినట్టు వీదప ఏీడ(బాటిను, పుట్టకొక్కు_ 

అననన  ఒశేరాతియం దుద్భవించి తెల్ల 

వాజువజుకు పెరిగి. పెద్ద వియె యుండును, కు 

తీనవలసినవాటిని పీదప Sas తంత | 

నిలవ న ము గల్తియు: క. 



పుట్టకొక్కులు (కుక్క-గొడుగులు) 

తీసి వేయవలయునే గాని ఆలసించిన నవి ముదిరి 
నార | తిరుగ తెల్లవాబు వజ కే 

పురుగుపట్టి చెకిపోయియుండు డు నందురు. బక్క 

మొండి చెయ్యిమా శే ముకదారముదనుక నిలిచి 

యుండునందురు. 

సనాతన హిందూకటుంబములందు "ముండి 

య్యి ఇండ్లకడంగాని, పంటి పెని గాని మొల 

చుట దుశ్చకున మనియు ఇంట చావులు, 

ఆపదబు, కల్గుట నిది సూచించు ననియు నొక 

f * భ్ 

పీబలవాగు శలదుు. ఇది విషజాతి 
న్ 

యగుట తిన 

జాతులలో మొండిచెయ్యి వి మిగుల బలనుగునది 

నమ్మకము 

(దగినదియు. గాదు, పు య్ 

పుట్టక క్కు-లకు వేళ్ళుండవు. ఇది జీవముగల 

"మొక్క గాదనియు, కోటన్మ్నాక్కల ఆపలనం 

దగు కాడబ నంటి ప ుక్ెని తెల్లగ బయలు 

SNS చేక ee గాజా యొక్క సివ్య౦ 

ఈ ఫంగసప 
లో య్! కు! 

బంపర ణతాముములుగ డెహుయజుడినడి, 
9 

పూరు కా కరియ్ము- కౌ గ 
య ద ము. ree ల 7 

పద్యానుని యము, కోటన్ ముద అగు-చెట ససూకుల 

అం ని ఉట og ™ రిల ' YG preg కుక నంటి వాటం గోతకి నెచి (ద్రవము వెలు 
రం ని 

త Rey అ on Zz (౨ ఖే 

న్ు ను గ్ ఏ ని ష్ష్ న "జే ష్ గిపు నస్గ 

యా 
= ల అం జడా ఆర మచ ప 

వత చడీ య్? అటి. సం ge OS De 

రి 

అదియే సుటక క్కు లకు బీ మని 
) 

Wis a ) క నాటివి భూసంబందనమ్వూుక? Mere (ధి రి PIN టా ere) F సాబంగ్లు నక 

చామన సర అడు 1 we. I | ' “ న్న pared శే శ అహా సటినటు వా"సిరి, వారింశను ఫంగన భూమికి? 
6౨౧౧ J 

జేరినతర అ 

పక్ (తెలియరానిది) దానికీ గలియుక్తన 

విషపూరిత !మగుచుండుననియు, వగ్గమున నాని 

యది విజృంభించి పుట్టకొక। _గుటతో నది విష 

సంబంధమగు పుట్ట స దానిని 

దినరా దనియు నసుచున్నారు. 

2 87 

ట ఎరువు (Man 226) సంబంధము 

1859 పుట్టీ కొక్ర్రు_లు (కుక - గొడుగులు, 

అంగ్ల శాస్త్రవేత్తల పరిశీలనల మేరకు పుట్ట 

కొక్కు_నందు Chlorophyll అనంబడు చెట్ల 

యందుకు ముండదనియు, దీనికి 

'వేళ్టుండవనియు సుహావాయుముండవీయందుం౦డు. 

(Atmosphere) గాలిభాగములుసు ఇతర 

తిమొక్క-లు తమయాహారముగ వీల్చుకొనున ల్ 

పదిణాము ముగు పుట్టకొక్కు- లును 

సంగస్సులవలె? నేకల్చుకొనలే | వనియు వేలి స ర టం (GA CK RA ( 

ల మ్మ పృుటోకు) ‘I ఫంగస్ ప రం రమాణువులనుండి 

టె 
నృవిం చును, అప-మాణువ్రులకు ౫pంr63అని. 

eh €1 

eR 

రికి ముశ్నా రుం పిక రాతిియం దే పుట్టి పెరు 
Ketchup: కి సు బపు ప్రటుకొ కు వును 

౧౧ రి 

అమ చకుగల ఊరగాయగ జేతురయట, 

వ్ర దీపుట్టకొక క్కు_లు గుజ్జు ములు షం. 

మేము సరగటి బయళ్ళయందు "విస్తార 

ముక్చేన్న మగుట గొదుిసలు లి మొదలు ర్ 

అంగు ము లుంశునయటు., అవి నె నై సర్తికముగ మే 

డిశ్టంబకునెలకడకు సల చయనలు బసించున6ట 

గాసి ను? ముందు ఫంగస్ వి త్త ముగ ను 

నిడి నాటించి అన్ని కాలములందు. మొలవించు 

రం సట ఈ కీ 

పుం “2S 

ద్షి 4 లు శన శ ము అర టా జు 8ఓకొాళ్తు) 
న కం రట MA ౩ (యు యి గ ర్ట ఏ పగ 

ఎ డయా ౬ రి 
సనా, ల న pa న 

ఖా 9 అట్టి స స. ల్. సం సు రసం, కు భజిం 

6 99. 00 
మ గ ౮ క బ్య అదం ఆం 9 స్టే గ 

చిర క) ఫి కావ హాసముల న సయ ఉం రా గం గర 

= WA oases wre gs ఫ్ Poa (3 అగ 

మునక సపెశాసపముని బారి యభివా యము: 
/ / 

గానోపుః ee ల లోనికిచ్చి ష్ అన్నీ 

స్ట ) నులమూతే ని ిరోభ నమును 

న Es oo మొల కెత్త 

చేసి ఇ మ. | య. ఫో చ్రేకముల చేతి గురు 
pe is J 

తంముగ నుండి చక్కగ జీర్ణ మగునేని బలము, 

a సల్లం చు న క అధికముగ 6 దినిన 
ర / 

సమ్టరోగముగూడ్ గల్రించుననియు, పుట్టక" 

Se న్య గుణముగC 'జెప్పంబడినది, తేల 
యు 

పుట్టకొక్కు- క శేంవి జ్వరమును గల్తిం 



పుట్టనిబిడ్డ మొలకు పూసలుకొన్నట్లు 

చుననియు, ఎజ్హపుట్లకొక్క- వాతమును శేంపి 

“అగ్నీ మాంద్యము గల్లించు ననియు, నల్లపుట్ట 

వొహ్కవాతమునురేంవికఫమును దే 'కిపించిసర్య 

దోషములను. గల్లించి శరీర నునారోగ్యము 

పాల్చేయ ననియు, తెల్పపుట్టకొక్క-నకు ఆవాలు 

జీర్ణావధములు పరిహారములుగ లోని కీయనగు 

టి ఎట్ల నల పుటకొక్కులకు కక్కించు 

'టయు, నిశేచనముల జేయించి వెడలించుటయుు, 

'అలస్యమైనచో జీరా ధములం దాశవించి 

షశాంతి గల్తీంచుటయు 

చెప్పబడినది. 

పుట్టని బిడ్డమెంలకు పూసలుకొన్న 
ట్టు (అంధిలోకో & క్ ఎ) 

ప (Cancer) సాలలు 

re వ్రణము. ఇది చాల 

మానుట మాల కష్టము, 

నగొనందగిన |వణము, 

పుట్రంచినవాండు పూరిమెపండు-- 
(ఆంధలోకో క క్రీ .) 

పుట్టినన్నాళ్ళకు వురుషుయయజ్ఞ 

ముచెసినట్టు-- (ఆంధిలోళో కి) 
పుట్టుట-(జన నమరణములు చూడుండు.) 

పుట్టుమచ్చ పుట్టినప్పటినుండి శరీరము 

నందున్న మచ్చను పుట్టుమచ్చ యందురు. 

(Co చూడు(డు.) 

పుభెడుఅ ముదము రాచుకొని పొర 

చినా తనకుగానిది అంటదు- (ఆంధ) 

వుణానది(పద్మానది చూకు(డు.) 

వుణ్యకాల నలం ని మే హాదిరాసు 
లందు పివేశించు కాలమునకు సంకాాంతి 

యనిచేరు. సంకాంతియందలి. పవితి) మగు 
ప్రభా న కాలము నకుం బుణ్య కాల మని వేరు. 

ఇందు వితంర్చన 'మొనర్వురుః 

పరిహారము లని 

మొండికుజుపు. 

ఎక్కువ జాగిత 
/ 

1890 ప్రల క గౌతు 

సూరుగ6డు మేవ తులా రాసులందు పనే 

శించుకాలమునకు విషువత్సుణ్య కాలమని పేరు. 

సూర్యుండు వృన్చ్క కుంభ 

రాసులందు ప పివెశించు కాలమునకు హారిపద 

లేక విష్టుపద పుణ్య కాలమని చేరు. 

వృషభ, సింహా, 

సూర్యుండు మిధున, కన్య; ధనుస్సు, మోన 

రాసులందు పివేశించుకాలమునకు వడళీతి 

పుణ్యకాలమని పేరు, 

సూర్యుండు సరాాాటకశ మకర రాసులందు 

పి వేశించుకాలము నకు అయనపుణ్యకాల మని 

క్ వ్రటుల సంవత్సేరమున సంకాంతిపుణ్య 

కాలములు పండే కండని యెరుంగునది. 

ఇందు మకరస ంకా )ం౦తి మొదలు క ర్మా_టక 

సంకా రవణ ఉత్తరాయణ మనియు, అది 

"మొదలు మకర సంకాొగంతివజకు దవమీశాయన 

మనియు సూర్వ్యుండు త్త రద థీ దిశల సాశసమున 

సంచరించు మాగ్షముం గూర్చి అయనములం౦ 

దెల్పుచున్నారు. అయనము అ అరగ 

ముర ణడఢనిః 

కర్కాటక సంకనుణ ప్రవెళమున కిరువది 

ఫఘటికలు(అ న గాఎన్నిదిగంటలకు) ముందు గను, 

నుకరసంక నుణ పవేశమున కిరువదిఘటికలతరు 

వాతేను ద నము విధింపంబడీనది. అనగా 

ఉ త్రరాయణమునంచే పేతర్చనలు 

వలయునని భావము. తక్కిన సంక మణములం 

దర్భకాలములందే విలేర్చనలు సలుపవలయు 

నని చెప్పంబడీనది 

జరుప 

వుణ్యదినములు _(మ
ాధ్యవైన్ల పక 

దినములు చూడు(డు.) 

పుణ్యానికి పుట్రెడిస్తే పిచ్చకుంచ 
సరన బక్కుతిసన్సద(ట-(ఆంధిలోకో క్ర క్ర 

వుత్రికగో త్రము--(అత్సివుకి ఏకాఫుతుు, న 

న చూడుండు.) 



ఫుతగోత్రము 

పుత్రిగో తంము (అగ స్ట — 

“చూడుండుం .) 

తిణగూా తవం-౧(ఏమవ, దఉపగణము ఎదేమగాకాంః 
“= వుతు9లు పండెొండు విధములు 
(ద్వాదశవిధవు తులు)-- ౧ బొరసు(డు- 
తనధర్భపత్నీ యందు తనకుం గల్లీన సుతుడు, 

_9 దాహితు(డు - కుమా ర్లెయొక్క- కుమా 

రుడు. 3 వత జు[డు- తనభార్య కీతేరునివల్ల( 

గల్పినవాండు, ర గూఢజుండు - తన కన్య స్ర్త్రీ 

యందు గూఢముగం గల్లినవాండు ౫ క్లాసీ 

ను(డు- అవివాహిత యగుక న్యయందు. గల్లిన 

వా(డు. ౬ స(యందతు(డు- తనంతట తానే 

పుతుండ నగుదునని చేరినవాండు, 2 పౌనర్భ 

వుండు- పునస్పంధానము లేని ్త్రీకిం గల్లిన 

ట్ర్ దత్తుండు - శలదంధు. భన 

నొసంగంబకినవాండు, ౯ ఖరీతుకు - విక 

యింపంబడి (కొనంబడి పుతుంండుగ "పెరిగిన 

వాడు, '౧౦ కృతిముండు-ఏని నభిమానపు ॥ ( 

డని యందురు, ౧౧ అ రరర 

విడువంగ తనచేం బెంపంబడినవాండుః 

సహూాఢజు(డు - ఓక్కతలివలననె దత్తత 

ఈయ.ంబడనవా.డు, 7 

నాగు 

౧-9 

పుధల (At0M5) సంకలిత వుధల 
(Compound Atoms) లేక మొల 
క్యూలు —. వేర్వేరు ఎలిమెంట్సు (Ele- 

ments) యొక్క- పుద్దలములను (Atoms) 

కలి 

డవి మొలక్యూల్సు (Molecules) అనం 

బడును. వాటింగూర్చి “They are all 

alike and of the same weight’? అని 

చెప్పంబడిీ యుంట వాటింగూర్చి యించుక 

"తెలిసెడిని Dalton పండితుడు ఏటింగూర్చి 

గొప్పపరిలలనల నొనర్చినవాండు గాని కొంత 

పి Compound atoms గా చేసినప్పు 

1891 పుదల, 
Can 

పొరపడె నని చెప్పబడినది, ఆయన _9౩ ఎలి 

మెంటు కనొనన(ట. పందొమ్మిదవ న తౌబ 
౧ ది 

మునందు ౬౦ ఎలిమెంట్సు కన్లొనంబడె నంట 

ఇక్కాలమున ౯౨కలవని కన్ల్గొన(బడీయున్న ది. 

Cer 0 చూడు(డు.) 

ఏటిని బరిశీలించి కన్గొనినమహనీయ.లు చిర 

స్మృరణీయు లగుదురుగాకః, _డాలన్ పండితుండు. 

కేశ రుగా చెప్పబడి నవా(డు. కిదప( జెప్ప 

దగినవా(డు. క నె ౧౭౭౮-౧౮౫౦ నాంటి' 

వాండగు సంచి దిశస్టుండు. రసాయనశాస్త్ర, 

వేశత్తయు. నగు (2) 1156520 పండితు(డు. 

ఈయన £22565ను కలుపు టను/ార్చి న(Unit- 

ing gases) ధర్మముల. గన్లొనినవా(డు. 

విదపం జెప్పందగిన మహనీయుండు క్రీ, వె. 

౧౭౭౯-౧౮౪౮ నాొంటివా6 డగు స్వేడను దేశ 

నిఖ్యాతినిగన్న Berzeliusపండితు (డు. ఈయన. 

మొలక్యూల్సు, నటోమ్చుయొక్క- బరువులం' 

గని వరయితటి తెల్పిననాండుం చనివోవు 
౧ ౯ 

దినమువజుకు పరిశీలనల చగెజపుచుండినవా(డని' 
యాయనంగూర్చ చెప్పుదురు. గొప్ప రసాయన 

శా సుపరిలీఎకం డందురు. 

je వీదప( జెప్పందగన నాండు ప "వె, ౧౭౭౬-- 

౧౮: 

పండితుడు. ఈయనపరిశీలనకు ఫలితముగా 

నాంటివా. డగుసట్టి Avogadro- 

“Equal volumes of all gases when 

under the same pressure and at 

the same temperature shall contain 

the same number of molecules” 

అను ధర్మమును గనిపెట్టిన మహనీయుండు.. 

నంటిక నిద [ మాయనపే ర నే Avogadro’s. 

Law” అన(బడుచున్న ది, 

వీదపం జెప్పందగనవాండు న * వె౧౮-౩౬-- 

౧౯౧౦ నాంటివాండగు ఇటలీ చేళ సుండగు రసా 

యనశా(స్త్రు వేత్త ౮౪122200 సండి డితుండుం 



పదిన 

ఈయన పరమాణుప్థామాణముల (Atomic 

weights) నిరయించినవాండ * వాటి వరుస 
౬ 

గసదిర్చినవాండు. ఏటోమ్చు, మొలక్యూూల్పు 

బందలి భేదములఈ 

వాయు. ములక్యూలు ఎటు రచింపంబ జినో 
క, 

వరిలీవించి చూనవినవాండుం ఏ శెలరు చిరస్మృర 
an) 

తీయు లగుదురు గాక, 

వుదీనా--౮. Mentha Sativ & లేక 

Arvensise So. Marchmint. సం,పూతసీ, 

పుదీనా సాబలో వైచిన చేగీకము 1 

డ్సోక నిలుచు నట్లు చేయును. వుదీనాయాకు, 

కాడలు వేడి చేయును. సమూల చూ ర్లక హాయ 

ములు వేండిచేసి జీర్ణ శ క్రీ నధికపజచును. వాం 

తులం గట్టును, ములమూత్రములను, ప్రీ ల లబుతు 

ర క్రమును చక్కగ వెడలంజేసి తెర తెకలుగ 

వచ్చు కడుపునొప్పు సాంవును, 

పుదీనా సేననమున నప స్మార వోనము, ఈడ్పు 

లు కఫదోషము, పాండుకో న మువావరోగము, 
మకాగములు నివారింప నణునని చప్పంబడీనది. 

పుదుక్కాట ప ఒం 
అవి తిరుచునాపల్లి, తేంజాప్రూారు జల్లాలన నడ 

నున్న చిన్న స్వ చేశ సంర భూసతికి 

“తొండ మాను మహారా” స 

రాజభాస్ పుదుకో్కో-టవురము, ఈ రాజ్యమున 

కొన్ని సుపిసిద్ధ స్ నములు కొలను. ఇది 

బ్ర 'టీషు మ శీతస సంస్థాన నము, మ దాసు 

sar భు త్యాధికారము నకు లో.ంబడినది. 

పుదుచ్చేరి ఎ ఈనగరమును ఫ్రెంచి 

చారు “పోందీకార్” యనియు, అంగ్రాయులు 

“ఫాండీచేరీ” యనియు అజులు “పుల్చేరో 

యనియు చాడుచున్నారు* అ భరత జేశము 

లోని పరాసువారి పరిపాలనకు ముఖ్య నగరము. 

ఉట చెంచిగవర్న ర. నివసించుచున్నా (డు. ఒక 

పాటి యెగుముతిదిగువుతులుగల చేన్చపట్లణమై 

1892 

బరికీలి ంచి  చవపసణజ-చిన. 
హో 

ఫునగోశీలకుల గోతంము 

యున్న ది. ఇట అర్హిజన వెల్పునుండి నగరమున 

నీటి గొటము లమర్చం బడినవి.( పెంచిఇండి యా 
లు ౮ 

చూడుడు 

వునగశలగో తముం- (వునగోశీల చూ 

పునగోశీలకుల గోతను -- అర్య * 
వచుణ: | తోలి పత్రీ Fa వైశ్యుల ౧౦౨ గోతగిముల ల” నొకటి (వైశ్య 

గో లనులు చూడుడు.) 

పునగోకీల Sha గో తము 
దశా రేయ(౧)గో తము. సంస్క్ఫత “నము, 

స్ట 
పాల_స్టస. పుల_స్ట్ట! గణము ఈ గోతరిము నకు 

ఆంగీఠసపౌల 339 అని మొక ser కేయ పవ 

రయును, పుననోశీల యను గోత్యచూపమునక్రు 

గోలిల, ఉ త్తు గోలీలు పలవన గోళీల, 
న్్ 

గోలిల, సత్య గోకీల, నీనుగోకీ స్ శిగోథేల్క నంది 

గోలిల యనియు, అష్టా వయ పవరయునుక లదు. 
ప 

ఇంకను కొంద రిగోత9జు ST 

శడను సూర్యకుల అ తోకను వెచయప%ివవ 

ఇ | 
౪ 

యస్ొవరకు 

వావి 
మ యయ. రో స్టంబనూ తే 

ఖండ. సమానగో త్రములు లేవు. ఈ గి గోకిము 

"దేవన, భార్య 

పుభ్బాంబ. మందరగిరి or సుప సర 

స్సు తీటాకముం జపము లము. దిపములు ౪0, 

వేతిసంఖ్య 50. స్వర్దముదా నము. కెల్లపట్టు, 

పులిగోరులు, పునుగు, చేవకాంచనము వర్దన్ 

యములని చెప్పంబడినదిం 

ఈ గోత్ర) జలలో వముజి కొందఅకు సువర్లె 

ఈశుడు ేనత, అంత కది 

తల ము సువర్ణాంబుధి తటాకము. జపము 

దశకోటి. కు ౩3౬. కే తసంఖ్య ౬ 

స్వర్గము డానము. ఎజ్జచెజుకు ల 

అనిచెప్పంబడినది. 

ముం యజువ్శాఖి. (పమాణ్య గ మాద్ద అనం 

కొంద టికి, పృథ్వి శొనుం యు 

సువర్ణాంబ భార్య. 



"ఫు నఖాపట్టణము 

పునఖాపట్టణ ము--(బూటాన్ చేశము 

పునరుక్తి పదములు-- అంధులు + 
వాగుకయందు కొన్నిపదము లనవసరముగ 

ఫునరు క్రములుగ నుపయోగించు చున్నారు. 

తాచుపాము మొుదలగునని. 

పునరుక్తుల వలె నుండియు మొదటిపదము 

(1) ప్రల్యె కార్థము దెలుపుటకొజపను (2) విశే 

వణముగా నుండుటకొొజఅకపను వాడంబడు చున్న 

సారతడప, 

పదములు కొొన్నియు కలవు. 

(1) పెమోద _ భుజము'పెని 

(2) 'కొరునలుపు _ మిక్కి-లీనలః పు, 

వంగ 

మీతియు(డు, తండి) దుందుభి. సోదరుండు 

 దవిద్యొతుండు. 

దతువుతిశలలో పునర్వసు వనునామె యొ 

కతె గలదు. ఆమె చందుని భార్య. నత తము, 

వునర్వసునక్షతంము --- అకసమున 
కుమ్మర సానంబోలిన మైదునత తముల సము దా 

పునర్వసు యదుసంతతి చంద 

యము, జాతివ శాస్త స్ గును దని 

అదితి అదిత్యం, చేనవమాకాౌ యనుమాటలను 

పర్యాయ పద ములుగ వాడియున్నా రుః 

దీని కదితి అధిచేనన యనియు, చేవగణ 

నకల) మనియు, తర్యబ్ముఖము, పుంస్వభావ 

మనియు, పివెళించిన ముప్పది ఘటికలపై 

త్యాజ్య (నిషఘటికలు) మనియు, ఏంబదినాల్లు 

ఫుటికలపై నమృళఘటిక లనియు, చరస్వ్యభాన 

నతత్య మనియు. జెప్పంబడినది, 

వునపునానదాగంగానదీ సంగమ 
వుం-ఈ సని [రీతీర్థస్ట సలీం వాట్నానుండీయు, ఫర్ 

పూర్ నుండియు నెన్నిదిమైళ్ల దూరముననున్న ది.. 

గంగానదియందు వునకపునానది సంగమించు 

1898 ఫు న్న చెట్టు 

కావున గల గ్రామమునకు “ఫత్వా” యని 
పేరు. ఇట వితిర్చన లొనర్తురు. ఇచట గొప్ప 
గొప్ప స్నానయా తేలు జరగునంట, సంగమ 

మున శెగువనున్న "బైశానపూరు పెద్ద పట్ట 
ణము - ఇందు బట్టలు విస్తారము గ స. 

చున్నవి. ఇంక పొంత యెగువను “పూన్నూో 

ననుబకు పట్టణము గలదు. దీవిజేరు నది 

నుండియె కల్లెనట. పూన్పూనునదియందు విత 
ర్చనలు గయయందు వలె నడుచును. 

స నఃవునానద్దాదీని నిప్పుడు “పున్నూన్ 
అనుచున్నా రు, గంగానదిలో సంగమించునది. 

పాట్నా జిల్లాలో గాననగును. 
రు ళు ౧౦౮ అ ధ్యాయమునను, 

పద్మపురాణము లఫై ౧౧ అ ధ్యాయమునను 

(ప్రశంసింపం బడినది, 

సున్న చెట్టు ప్రీది కోలాక్షపున్న (కోలటి 

ఆకలుగ డాలీ) యనియు, మొయ్యాకు 

(మొండిగ 3 నుండిన (వొట్టి యాకులుగల జ జాతీ) 

ఫున్న యనియు కెంకు భేదములు గలది, మ 

వలన డుకయందు కోలాకవొన్న యనియు, 

ము మ్యూపపొన్న యనియు గొందరు నాడు 

చుంకుట గలదు, కోలపొన్న చె టబ్రనియు వాడుట 

గలదు. 

కోంఆకులజాతి-లా. Phaseolus Trilo- 

అనియు, Hoemonites Cordifolia 

అనియు, Doodia lagopodicides అనియు 

పరుపు 
ర 

పృన్నీ 3, సృశ్నిపర్టి కా. దీనిరసము లేక సమూల 

bs "యు కొద్దిగ వేడీవేసీ తదోషహరమై 

bus 

జంమీ పరీ ,అంఫువలి కా, చి, తపం కౌ 
WV 73 wom’ (| ౯ 

జ్వర తాపము, జర దాహము, న 

కాస వివారించునుః 

"ము మ్యూకుల (వున్న్ర జాలీ, లా, Hedy- 

sarin: Gangelicume సంస్కళ్బతీవు పేరు 

తెలియన కొొందణు ఏదారిగంధా, సర్వాను 



పునాది 

కారిణీ సాలపర్టీ యని వాడియున్నారు. వేరు 
రసము గాని, సమూలకపాయరసములు గాని, 

మిక్కి_లీ వేడిచేసి పెగుణములే గాక విషమజ(ర 

ములు, మేహములు, శకినములగు వాతములు, 

డబ్బులు నివారించును, 

పునాది Foundati0n)-ఫునాౌది యనుట 

వలన ఏపని కెనను (పారంభ మని యర్థ 

మగుట గాననగుచున్న ది. 

పునాది 'బౌస్టెంటు (Basement) కట్టడము 

(Super Structure) అని మూండుభాగము 

లుండునటుల పాశ్చాత్య దేశపు శిల్చణాస్రువిధా 

కటజబములందు 
ట్ర 

నమున (Western Engineering) చెప్పం 

బడినది. పునాదులయేక్సా టాయాతావ్రలందలి 

మట్టినిబట్టియు, దానియందలి పొరలనుబట్టియు 

(Layers) నుండునని చెప్పం బడినది. 

అడుగుమట్టి స్వభావము మచ్చుగాతలం 

(దవ్వ (12000165) గాని, బోరింగుచేసిగాని 

కనుగొన నగును విటీకిమట్టి తావ్రలందు గట్టి 

పొర తగులుదనుళక నిట్టికోధనలు 

యుండును, 

ఫునాదు లేడువిధము లిక్కాలమున 

యందున్న వి, గట్టిదగు రాతి పచేశమున,అనయా 

గండనిలాతలమున  ప్రునౌది జ న నక్షు-ల 

లేకయే కట్టడని ర్మాణము చేయనగు నని చెప్పం 

బడినది, అటనుటయందు శిలాతలమున బీటలు 

మొదలగునవి లేక ఏకశిలా పచేశమై యుండన లె 

నని భావము, 

జరుగ వలసి 

సఖి ఇన 

(1) Open concrete or masonry 

foundations- అనగా పునాదిగాతల నవసర 

మగునంతటి లోతుదనుక దివి, వాటియందు 
Concrete గాన, Masonry గాని నింపి 

పని Basement చేయుట కీచేకు న ర్లించెడ్ని, 

బ్రిది సర్వ సాధారణమైన మార్గము, పునాదు 

లందు సీ రూపనపుడు. జ తోడినెచి 

1894 

లేక వరుసగ దిగంగొట్టి, 

ప్రసాద్: - 

Cement concrete ఉపయోగించుట. 

శెయము క్ 

(2) Roft foundations - అడుగుభాగ 

మున వీజీ కిమట్టి తగిలినవో భారమును సమాన 

ముగ నానునటులం జేయుటకు నిర్భాణావర్గణ 

మున నవసరమగులోతు నకు దిన్వివై చి ఉపరి 

భాగమున దూలములంగాని, పలకలంగాని వైచి 

చస్టెంటుచేయుట పేరు వర్తించెడిని, ఇట్టి 

'తాన్టలందు తరచు Reinforced concrete 
నుప మయోగించుటయు శేసయము. 

( లి Slab foundations-అడుగు భాగము 

నందు వాల లోతువజకు ఉన దంతయు గుల 

మట్టియై విశేషభారము నానుకొనవలని వచ్చిన 
కతి సున్న పుపని (Masonry) విస్తారము 

కాకుండునటుల, క జ్రదిమ్ములం గాని శెయిన్ఫో 

ర్పుడు కాంకీటువలకేలంగాన పబిచి, నాటిన పె 

తక్కవ వెడలుపు గోడలతో కట్టడములు 

గట్టుదురు. ఇట్టివి కేవలము విజికిమట్టిప) చేశ 

ములందు చెయుచుందురు. తొలింటిశాఎమున 

భరత చేశమునందు రాతిపలకలను 

బండల నిటుల ప్రునాదిగోతులందు నింపి, 

సగిజేశముల నిసుశతోనింపి, పెని కట్టడము ను 

నిర్నంచుచుండీరి, 

(4) Pile foundations- వాల లోతు 

వణకు పిటీకిమట్టి యున్న భూములలో నధీకము. 

లగు ఛభారముగల నిర్మింప, బడ 

వ౧సినతటీ 11168 (_స్తంభములవుటిి ఇనుపవి 

పెద్ద పెద్ద 

గాని కట్టనిగాని Rain forced concrete వి 

గాస్తి నిలువుకొయ్య లను పునాదులందు దిప్కీ 

పెన్ పలకలు పబుచి 

జప గ్ కట్ట పుని ర్మాణ మొనర్చుట కపరు 

వ రించును. ఈపద్దతిపునాదులు తరచుగ 

దాని షె 
aw 

డెబ్బది లేశ మెనుబది యడుగులలో(తు విటిక్సి' 
మట్టిగల పచేశములందునను ఒకొ-కతజి: 



వున్నా సం సౌ నము 

నూరడుగుల లోంతుగల పి దేశ్రములందు నను 

వాడుచుండుట గాననగును, 

(ర) Well Foundations-క్రని తజచుగ 

నీరు పాబుచుండు జీవనదులపై వంతెనల 

నా 'రెయిన్సోర్పుడు. అ 9టుతొం 

గాస్క ఇటుక సిమెంటులతోం అ నూతు 

క్. పునాదులం దవ్వుచు పునాది 

గోడలను పెని తీరుగ. గోడలం 

గట్టుచు, తీరుగ దింపుచు, పెనిపలకలను వెచి 

దింపుచు, 

ఇని హం తెనదిమ్మలను నిర్శింతురు. ఇట్టిపునా 

దుల కీపేరు వ రించెకిని, 

(6) Caisson foundations- ఎక్కువ 
లోంతుగల అగాధజలపి దేశములందు వునా 
దుల కినుపకేకలయావరణము నిర్మించి, లోన 

కొర కీటుతో నింపి పెన కట్టడమును ని నికింతురు. 

ఇట్టిపు నాది కీజేరు వ ి ంచడిని, 

(/ 7) Sand foundations- నల్ల శేగడిభూ 

ములు గట్లివిగ గన్సట్లినన, వీటలువారుగుణము 
A) రి 

గలవిగాను ఫవునాదులం దన్ని యిసుకచే నింపి 

పెని పునాదుల నిర్మించు కటడము గటుదురు, 
0 లు 6 : 

పట్టి పునాచులకు సఏ'పేరు వ ర్తించెడిని, 

ప్ల న్నౌ సంకగ్రానము-- (పన్నా సంస్థాన 
ము చూడుడు. 4) 

ఒడ చయ 7 గి ల వునితకుల ( పుచ్చకులుగి (తము 
ఆర్య వైశ్యుల ౧౦-౫౨ గో త్రములలో వొకటి. 

J చెత్త WS న (వెళ్ళగ్ జ తు చూడుడు ) 

పునీతకుల (వునితే, పుచ్చపల, పుచ్చకశిల) 

గోతిము, ఏకాశెయ (౧౪) గోళము, సం 
J స 3 

గణము, ఆపస్తంబ యజుశ్ళాఖ. (పమాణగంథ 

మాద్య పవరఖండ. విమ లేళుండు దేవత. భార్య 

'విములాంబం పురుహోత్త రమశ్షేతిము తపస్థానము, 

“వఏమలాంభోధి తటాకము. wa నెయ్యి. దీప 

1895 పురగిరితత్రియులు 

ములు రం, వెతసంఖ్యఠం, మణులు దానము, 

తెల్ల అనుములు పుచ్చకాయ వర్ణనసీయములు. 

ఫుబ్బదేశమూశవే వీరుగల రాజ్య మొక 

ప్వు డుండిన దని తెలియుటకన్న దీనిం గూర్చి 

యేమియు. దెలియ రాకున్న ది. 

ఫుబ్బ (పూర్వఫల్లుణ్స్ నక్షత్రము-- 
బది ఫల్గుణ నమతీమునందలి పూశ్వార్థము. అక 

సమున నిదియు, ఉత్తర ఫల్లుణియు( గలీసి "ల 

కారమున నిరునదియెదు నతుతీములు గూడి 

యుండిన ముత నితేతి, దీని కింకను సర్యాయప 

దములు పూ ర్యా ఫల్లుణి, భాగ్యం, భగాఖ్యం, 

భగ సరా కం అనునవికలవు. భృగుం డధి'బేవత. 

మనుష్యగ ణము, అధోముఖము. త్రీసభా 

వము, ఆ(డుఎలుక్, గద్ద, వాలాశ చెట్టు ఈనతు 

తగ సంబంధములు. ప్రవేశించిన యిరువది గడియ 

లె వై త్యాజ్యమనియు, నలువదినాల్లు గడియ 

లపై యళ్ఫుతే మనియు, నిది కూ )కస్ట భావ 

నమత మనియు. చెప్పబడినది. (ఉత్తర 

(ఉత్తర ఫల్గుణ) చూడుండు.) 

పుమా న్దుష్కర్తిసంయుక్తో జీవ 

స్నిఐ న్ఫు తోపమా-_-అపయస్సు(అపకీ ర్తి 

జీవనము గలవాడు జీవించియున్నను నుతి 

జెందినను -లేనివారిలోననే లెక్కి_ంతురు. 

పృ రగిరిక్షత్రియులు- వీరిని అజ్ఞలు -పెరికీ 
లని కత స ఏరియందు ఆ రికీ 

లనియు వీచువెరికీ లనియు ద్భివిధముగ 

వాడుచుంట గలదట. రాచపె6ికీలలో పంపు 

రాణివాసము కలదు. పీచురికీలయందు శే 
దట. ఇందువలన రాచపెరికీలు తేత్నియకుల 

సంబంధు లని స్ఫురించెడిని. దీనికిం దోడు 

పె రెండు తేగలకు సంబంధ షహ్ట్ లే 

వనియెదరు. 

ఏరంగార్చిన గ్రంథములు సరిగా దొరక 

కున్న వి. ప్ప ye! ro యను 



పురగిరితుత్రియులు 

గ్రంథ మొక్క-టి గానంబడు చున్నను అది 

అసమగ్య ముగ ఏర8శథనముం టబెల్పెడీసి 

ఆదిని ఏరు నూర్యవంశతుతి|యు లనియుు, 

పరళురామునిదాడికి వెజచి పాజీపోయినకేతేన 

వీటీకివా రనియు, విటీకిముత్యియు లని లోకులు 

వాడుచుంట్క, నానాటి కాపదము పెటీకిగా 

మూత, పిరికి ఇరికీలని పేరు అజులచే నాడం 

బడుచున్న దనియు బలమగు 

వాడుక్ అనుళుతముగ వచ్చుచున్నది ఫలదుం 
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మండలమునను, గోదావరీనుండలద్యయ వాంలే 

ములను, కృష్ణా తీరములందు నను; _నెజాము 

రాజ్యము నను, గొందటు బొంబాయి రాజ ధాన 
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ఫుర్యష్టకము 

ప్ప్రర్యష్టకము- ౧* పంచ భూతములు- 

(పృథివ్యా సేజోవాయురాకాశ పంచకము), 2 

పంచతన్నా ఇ రైలా(గ ంధర సరూపస్సర్శశబ్ద పంచ 

= వం పంచక రం దియములు- (పాయూ 

సస్థవావ హాం వాక కృంచళము), రే క్ష సందిత 

త వు ((ఘాణజిహ్వాచమీత్వక్ శ శ్లో త్ర సర 

చళము) ౫. అంతఃకరణతంయము- (మనోబు 

మ. ౬* పంచ కంచుకములు- 

uu లే పంచకము) 

పకృతి, రా* పుం _స్టము లేక ss ర్త 

క 

మతాంతరమున:- ౧ జ్ఞ నెం ద్రియములు, 

9 కర్మేం డియములు, ౩ అుతఃశరణ చతున్ట 

యము, ౮ [పాణ లేక వాయు పంచకము అ 

నమనిభావము), ౫ భూతము నైదు, ౬ కామ 
ము, ౭ కర్చు ౮ తమస్సు. 

© రాణజరపు---(Cronie fever) 

దేహమున జీర్ణించి చెన్ను నపట్టిన జ్వరము. 

ఫు రాణములు(£pics)- పురాణ మన 
తొల్లింట జరగిన విశేషమని యర్థము. ఇది 

పూర్వపుచరితే యని చెప్పందగినది, మోమాం 

సాశాస్ర్రుమునందు చర్చింప. బడుచున్న సంగ 

తిని వేదమునుండి ఏధినిదర్శనము చూపి, తదను 

గుణముగ తొలింట నడిచిన చరితమును ఫురా 

ణము లనుండి 

దురు. ఉపబ్బృంహాక మన సమోపమున వి 

చిచెపుటయని భావము. పురాణములు ధర్మము 

' ఉపబ్బంహకమును జూపుచుం 

స్తరం 

లను జక్క-(గ6 చెల్పునవిగాన, విస్తరించిచెప్పు 

టగా6 నెంచంబడినది, అనంగా కు స్తపజచుట 

కాదని యభిప్రాయము. శతు వేదో 

కలవలెనుు కల్పసూ తా9దులవ లెను విశెపార్థ 

పదములను గ్రప్త్వముగ ( బల్కునవిగాశ స్పష్ట 

మగు భాషతో. చెలుపండి యుండును. కాక 
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పురాణసమూహమునకు. బురాణసంహిత 

యనియు బేకు కలదు. సంహిత యన 

సంధింపంబడినది యని య పురాణములు. 

పదు నెన్నిదియు, ఆపపు రాణములు పదు నెన్ని 

దియుః గలిసి పురాణసంహిత యయ్యెడిని. 

పురాణములు పదు నెన్మిదింటిని శ శ్లోక్రరూసమున 

రచింః 
గ 

సంస్కతే భాషయందు వ్యాసమహ మ 

చను. ఆయననుండి నెర్చినట్ల నటు సూతే మహర్షి 

నౌన కాదియుషులక్రు( చెల్సి 'సకటించినవాండుం 

సూతుడు సకలపురాణో పేతుండు, ఉపపురా 

ణములు పదు నెన్మిది యును, వేర్వేజు పురాణ: 

ములను వర్వేజు మహాత్కులు రచించిరి, 

పురాణములందు ౧ సర్షము, ౨ పతీసర్షము, 

3 వంశము, ఈ మన్వంతరము, ౫ వంశానుచరి 

తము నను నైదు లతీణములు వివరింపంబడీయు. 

న్ని కావుననే పురాణం పంచలకుణ” మని 

యెదరు. భాగవతము, భారతము వురాణముల 

లోనివి గావు, భారతము వ్యాసపోోక్ష క్ర మైనను 

ఇతిహాస మనంబరంగుచున్నది. భాగవతము. 

బొప్పనపండితుండు రచించినది గాని, వ్యాసపో! 

శ్రీము కానేగాదు, వ్యాసో 

పురాణముల సంఖ్యలో. జేరినది ేఏభాగవ. 

తము. రామాయణము వాల్నికిపో క్టమగు నాది 

కావ్య మనంబడునది, 

సంఖ్యలో జేకినదికాదు పురాజేతిహాసములు 

తెనిగించినవారు సెక్కండు కలరు, 

పౌరాణికమతమున మిమాంసకు లంగీకరిం 

చిన ౧ప "క్యతుము, ౨ అనుమానము, 3 ఉప 

మానము, ౪ శబ్దము. % ర ౬ అను. 

పలబ్ది యను వట్బగిమాణముళే గాక్క ౭ సంభ 

క్ర రా ఏతిహ్యము లను అష్టపామాణము 

లంగీశరింపం బడియుంట గాననయ్యెడిని, 

సమె పదు నెన్మీది. 
moe Roun 

కాని పురాణముల. 

ఇవీగాశ బసవపురాణము, చెన్న బసవపురా 

ణము, సంది కేశ (రపు రాణము, ఆత్మపు రాణము, 



ఫు రాణలవ,ణములు, 

శన్ఫకాపురాణము, చేవాంగపు రాణము మొద 

లగు పెక్కుపురాణములును, ఇ జై నమతగ ంథ 

మగు మేరుమందిర పురాణము ._ మొదలగు 

సపేయు.( గలను అపు పెర్వేబు కొలముల 

చేశేంటు మహా ంసియులు రచిరిదినపిం 

ష్, pay, సురాణలక్షణములు ౫- ౧ సర్గము 
ససివిశానము Mom 
౨ పితిసరము (ప“తిసమీవిణానము అక 

Ji ( yf a er 
అచ మ మ. 

౨ వంథముః (వంశానుకమణిశ) . 
ఖో 

ర మనగంతేరము (మన్యం కరకాలాదుల apa 

రణము. 

౫ | చరిత) (కథలు సందర) 
మహాోవురాణలమీణములు ౧౦. ౧ సర్గము, 
I క న్ రా ల be | a 

_౨స తసరముు, 3వృ తి అతత, (పరిపాలనమున 
౧ జా / 

భదత, సే మన్వంతరము, ౬ నంభము ౭ 

వంశానుచరితము (సూర్య చంద) వంశజుల ) 

చరిత” ల సంస (నలె), క హాతువ్రు తొలింటి 

/ pr యు 

కారణస సులు ౧౦ అపాళ యము (వచించు 

థాపిధానము), 

వు లణ వైరాగ్య న్యాయిముావు రాణ 
మువినుచుండి నతీజ్రి( గల్పీన వైరాగ్యము సిలు 

నది కాదని భావము. ఇట్టి యము (పనూతీ 

9 

w= 
£ 

వై రాగ్య,శ్శశాన వై రాగ్యన్యాయములు స్చు 

చున్నవి, 

ఎఎ రాణసలనుం- నెషవ 
రొ గ 

ee నొనర్చ న లాటు, 

౧ os చిదంబరమునకు సమిోప 

మున (అ= జడముర గొ. మ) స్వయంవ్య క్ట. 

స్రలము. శామున: విమానము: 

పళ్చీను ముఖము, 

ప్రత్యతస్థానముః 

9 పాపవినాకము-తంజావూరు మండలము 

నందున్న ది* పుండరీకపువ ప్కంరిణి, 

నిత్య పుష్కూరిణిం 

ప 

1898 

మతసులక్రు 
p 

అశ్వత్థ నా రాయణునకు 

పురిహర (శొఖృవత్సియులు 

పాపవి మోచనవిమానము. చోళమహారాజునకు 

షు అ స్యల్యేతమైన సభఖము ళ్ 

య 

౩ రాజమన్నారుకో వెల- (నున్నార్ కోవిల్ 

అని వాడుదురు.) తంజావూరు మండలమునం 

దుస్న ది. హరి దానదీతీరము. చంపశారణ్యశో 

త్రము, పా౦బుఖము. రాజనున్నారుస్వామి లేక 

రాజగోపాల స్వామి యందురు. స్వయంభూ 

విమానము, సంతాన గోపాల స్వామి, గోపిళే 

యమహాముసికి( (బత్యవీమైన 'తాన్ఫః, ఇట గ్గ. 

ఛేనువ్రు పంచభె రవులు కలరు. దీనిని “దకీణ 

దగరక? యని యిచటినా రనెదరు. 

ర తీరునారాయణపురము-దీనిని మేలుకోట 

యనుచున్నారు. ఇట రామానుజ చేశికలు 

కొొంతకౌలము వసించి రంట, ఈ నాల్లీంటిని 

శ్రీమ్మదా మానుజీయ పాత రు లని 

౫ శ్రి సెరుంబూదూరు- దీనిని భూతపురి 

యనియెదరు, చెన్న పురికి సమీపము. రామాను 

బులు అ స 

అ బృందావన నె తను ల [వజమండలము 

ము? 

ఈ యా అటింటినిన కట్పురాణస్థలములనియెదరు. 

వురిహార (శాఖ్య క్షత్రింయులు-- 
అర్సుద సర్యతముప బుషులచే నొనర్పంబడిన 

తఫోేెపహాూవమాదులవలన రుదాళంథ సంభూతు 

లుగ జెప్పంబడీనవారుః క బుషు 

లచే పురివారశాఖతు తియులకు నవమరుస్తలి, 

లేక నవకోటిమరు స్ధల రాజ్యముగ సీ సీయం౭బడినది. 

(తేతి1యపలము' చూడుడు.) 

పేరిలోని అంత శ్మాఖలు పండే 

pS ని. శ్రీకృషుని జై ల్యపు 

కు కలవని 

ప గానీ కానవచ్చుట లేదు. 

అందు పండో శాఖ. యొకొటియ్ము సింధిల్ శాఖ 

యొకటియు. ముఖ్యములుగం  గాననయ్యెడిని. 
చారా లేక చావూరాశాఖ యని వేరొక్కటి 



శేలదు. అది సూర్య వంశమునకు గాని చంద 
వంశమునకు గాని చెందినదికా దనుచుందురు. 

వాటలందు తప్ప పత్రిని నిగూర్చి . యేమియు. 

దెలియ రాదు. 

చౌరారాజుల రాజధాని చేవబందద్వీప 

మని చెప్పం బడినది, బది నె న చేశముకడ 

పశ్చిమసముదమునం దుంజెనని | పతీతికలదు. 

పరిక బలభినగర రాజ్య మేలుచుండిన సూర్య 

వంశతతియులతొ్ సంబంధ బాంధవ్యము లుండే 

నని చెప్పబడినది. 

వా రనియుం గొంద అమచున్నారు, విరినాంటే 

యనంబడిన బచాణరాజును, ఆయ నసంతపీవారును 

నూటయెనుబదినాల్లు వత్చేరముల కాలము పాలన 

నెజపీ రని మార్యము పాటలందు గలదు గాని 

తావులు వివరింప(ంబడ లేదు . 

కడపటిభూపలి భోజరా జనియు, ఈయన 

సుత నే చాళుక్ళమూల పురుషు(డగు జయసింహ 

మహారాజు పరిణయమాయె ననియు జెప్ప. 

బడినది. శ్రీ రామునిసంతతివాండ గు ఉదయజవ 

నాథసింగు గారి తల్లి చారావంథశ మేతిియ 

కుమా శెగ( జెప్పండిన సాధ్వి. సీరివాశే యన 

బడుచున్న జిల్ జూతి యాలు యాదవుల 

మ 
ఇస్పటి రరోడ్పూరున కుత్తరముగా నైదు 

మైళ్ళలోనున్న మందాటోర్ తలంటి మందా 

దిగవుర మె యనియు, అది యస్పటి మార్యార్ 

"దేశములో నుండి పురిహర శాఖ రాజులకు 

రాజధాసిగనుండి వారినుండి లాగుకొన( బడిన 

దనియు జెస్ప(బడినది. 

వురుకుత్సు(డు (మహారాజు) — 
ఇవమ్వైపసంలతి. సూర్యవంశ మత్పియుండు, 

తండి మాంధాత. పురుకుత్పుండు షర 

వర్తులలోే.నొకయడు, భార్య నర్షద(నాగకన్యక )* 
తస్యపునక్తు మునివబనం గల్గిన సంతానమగు 

చారారాజులు యదుసంతతి. 

1899 పురుజితు- 

మౌ నేయులవలన నెన బాధనుండి ఈమహారాజు 

నాగములను రశీంచుటం జేసి నాగములు తీమ. 
సోదరియగు నర్మద సీతని కొస 

బడినది, 

కుమారుడు (తసదస్ఫుండను నామాంతరము. 

గల పసుదుండు, 

వురుగుడు (పలుగుడు) తీవ--లా* 
తెల్పపురుగుడు. 

స్కా గ్బాలేమున 

౦గిరని చెప్పల 

Fluggea Leucopyrus 

Phylanthus నల్పపురుగుడు. స 

తెల్ల వురుగుడునప వ. రాజపర్తీ ఇ వాతాం: 

నీ యనియు, నల్పపురుగుకునకు కృష్ణ కాంభోబీ, 

కశన్ష పతంగినీ, సెలకి యనియు కొంద జనిరి 

సాన యీ పేర్లు నెఫ ఫఘంటికముగంగానరాకున్నప్ని 

ఇది నలుప్పు , తేలుపు భేదములచే స విధము, 

'తెల్లపురుగుకు వేటు చెక్క. అకరసము 

ప్ రస కపొయములు, ర _క్రగ౦వా హణిని రక్ష 

సాోవమును గట్టి మేహశాంతి గల్లించి, ఏర్య 

మునకు బలము గల్పించి, యావనపటిమను. 

నిల్చు ననియు, కండ్లకలకను మాన్నుగుణ మూరు. 

నందు, విళేచనములను గట్టుక క్రి చేబునందుం 

గలదనియు, దీనికాడతో దంతభావనముచేయు 

విధివలన సండ్ కన కు వాయు ననియు 

చెప్పబడినది, 

నల్లపురుగుడు చలవ మేహాశాంతి చేసి, 

మూత”ము వెడలించి శరీరములోని దుష్ట్రప 

తను సప్పు స్ క్రిగలది యనియు, 

శ్రరీరత ? త్యమునునుం చిస్టికిలోనికి 'దెచ్చుననియు,. 

ఆకలందు నోటిపండ్ల రోగములు మాన్సుశ క్రి 

గలదనియు( చెప్పబడినది. 

పురుజిత్తు లాయదుసంతతిలా. నను, చంద 

వంశతత్రయులలో నను ఇర్వు రీపేర్రగలనారు: 

గాననగుచున్నారు. రుచికునిసుతుండు ఫురుజిత్తుం 

వసు బేనుని, తమ్ముండగు కంకుని _మూ;డవ 

కుమారు(డును పురుజి. త్తనువే వీషగలవాందే. 



'ఫురుజుండు 

న 
తత్రోయుండు. తండ్రి న్ : సుశాంతి 

వురుమాఢుండు-- పూపసంతతి 

చంద కంక 

“చంద 

వంశ మకయు? 'తుడి% హ సిపంలసం సోద 

గండు అజమాభుండుం 

పురునంశనృపులు- మహాకవి కాళిదాసు 

ఫకుంతలనా అక మున వివనలున దుహ్యంతవము హో 

రాజు పొెరవవంశ న, పతి, అవంశ మును, పురువంత 

శ! ఇ ఇ Sin « 3 కక దు స శ 

సును ఒకటిగా వెరవడ రాదు. పెౌరన్హులు యతి 
3 

మ. 

యులు 

ఈపురువుశన్నపుట అలగా, డరుతో పో 
లి జ 

SIs న్నులు పురుహో 
శ “ 

wr? 

భగ్నమనోరథ 

ములపై € బగ 
/ ms సాలు hue ఖా RY 

సాభించుకి nD £0 నం ఆపి a 

లం ల అద బు నం ఒక “దారి ఆ అభ్య ఆ మ ఇట 
రంత మ సు రోం nil ట్రం ప్రాం సమయమున నస్ ౧ 

అ ft ern EDN ళు Shaan IN Salat, 

సము నము చెవి oJ TVD ప్ర రాణముట యం 

హ్ దేశ చరిత్సలందును వినుచున్నాము. అట్టి 
ని 

లో 

ల న్న ఒర జ ట్ 

ప్ వాగు న 
జ! La 

1 బింబ తవ తమ్ముడగు ఏిచి తఏర్యు నకు 

పివాహము సేయ భివన్నింయ 'కొశిరాజు కుమా 

“ర్రెలగు అంబన్కు అంబికోను కరినగరమునకు. 

గొసీవచ్చెను, అంబ సాళ్ళుని వరించియుంటి 

నసీయు, తెన్ను కరినగరమునకం దోడొ-ని 

బోవల దనియు స్పష్టముగ జెవ్పినను సరకు 

గానక బలాత్కారముగా నామెను భీష్ముడు 

గానిబోమును: విచి తవిర్య( డంబీకను వరించి, 

అంబను విడిచెను, భిమ్ముం డంబను మరల. గానీ 

రాజుకడనే విడిచెను. ఆమె సాళు(ని వరించి 

యుండుట, నతనిని బరిణయ మొనర్పు 
{ 

1900 

Ae 

పురునతిరస్కతే, క్ర్రీలు 

గోరన్మః 

యగుట 

మ్మం 

Ne A 

తనంతదా వలచివచ్చిన 

సాళ్యునిచే తిరస్కాతే 

డీమును కరినగరమునకు 

దగ స 

sa వఅుంటిక గా i 

కన్నియ 

యయ్యును, 

అంబిశతో 

తరిఏిను ని gg ప్చితే )ఏర్యునిచే “వేబు 

సం గ స్ట గ TT? 

మిగిలిన యీమె సరిత శ యనియు నెచి, 
pps 

అంబ యొనర్చన | వ. ఫసక అమెను 

సరించెను, 
జ 

పర్యవసానము- ఛీమ్ముసివలననే తన కింతటి 
(నూ 

వెటు మూజెనుగదా యని అతిసిపై సగబూని, 

భారతయుద్ద కాలమునాటి! ిఖ్రండ్” ము 

పాండవపథ Ws ఆభీష్టున వ సముభఖ్రయె, 
స ua 

ఎముర స్మ ఆకనిస్టవురపశా బృుఖునిగ నొనర్చి 
J 

తుద కాతని నుంణమునే హేతుభాతుశా 

లయ్యెను. 
| 

( మం ఈ. అన్న చి ల్ Par ey ఏ, ఉతర దీక్కొంంతె=  ౨నావకుే డను 
టు J 

మహకి ఒకయెడ హీమాజాయసపనంగయము పె నొక 
NN ౬... (4 

తరుణ... న నొక హేయమగు భపసమున ప 

మూాహానవె మెనసుం వ రీః నూట న నుండన 
a) 

లసినపరిసితు లేర్పడి నవి. ఒకా క యు, యవేగా 
/ ట 

వంగు'బకుండియుండి నా సక 

వనవతి తన విలాససంసదలతో 

ఆతని సె్టపె6 గూర్చుం చనుం వ ey 

న తలు విశలచితుండు వష తా 

నున్న దిశ యు త్తరదిశ యగుట, 

క్కాంతయే పరీమీంచ్రుటకు దన్ను సమోపంచ 

నని యెంచి మెలకువతో బివ గించెను 

పర్యవసానము:- పి ల్యేకపర్యవసాన మేమి 
యులేదు గాన్మి పండితులు మాత మిదియంత 

యు తనది 
లం 

యు స్వన్న దృశ్యమనియు, 

యు నెంలి కే "తేలికగా వ్యాఖ్యానము నేయ 

గలుట సంభవించినది. 

డోర్వశి ఆ అర్జునుండు:- "దేవలోశమున 

కొశానొకసమయమునం జుట్టపుచూపుగా నేగిన 

స్వవ్న సదృశ మసి 



పుకుషతిర స్కృృత( త్రీ లు 1901 

యర్తునుసి జూచి, కామించి, తానుసీం గారించు - 
శి క్రపి దేశమున విభావరీసమయమున 

నాతినిసమోవించి తనకోరిక నబుంగ జేసెను. 

అస్టను(డు పాళవావులు పెగులందీసి, తన్నామె 

నట్టికోరిక అసమంజస 

మసియు ప. శ నొచ్చుకోని 

తానుకరస కాలె య యగుట (కోధదీప్తులతో “ “నిన 

వగునువ్రు” అని గపించెనుం 

= డోర్యశిని దికస్క-రించుట 

వలన నామెచే శసితుం డగుట యను(Di166t) 

పర్యవసాన మటుండనిచ్చినచో ఈశాప మర్దునున 

ఫొహసమయమున ననంగా పాండవులు విరటునగ 
రమున శేగ యట య మ 

వాసదీషీ 

అనినా జే) నపుంసపుండుగ నెన్న (జేసి సమయ 

భంగము గాకుండుటకు దోడుపడినది. 

hs KoN- యు పరురాజ్య మే 

గో నొకండగు ప్రలిపుండను మహో 

పరనున్మ్యినాగర్ని ష్రుండై గంగయొక్షున తప 

కప నదివ 

హే 

మరులుకొొని, భరాఫౌోందిన 

కామింప(ద “దనియు, 

జరుపు కాలమున వేడిన ern 

లిన రాజుల 

రాజు 

ము చే? ఫొను చుండ, త 

జే రసు యానీసిపై 

గంగా బేవి యాతేనిసమోపించి తనకోరిక నెతీం 

గించెను. ఆతం డంగీకరింపలేదు, అతనితొడ పె. 

గూడ వీగంగా చేవి మూర్చుం జము నుజీంత 

బ్ర మ కాసి, పిలీపు( డంగీకరింప 

శేదు, ఇట్లు హా తీపతిరసతేయగ గంగా చేవి 

యాతనిపె. బగసాధింప లేదు. 

పర్యవసానము:- ఇట్లు పితీపు ఎమో నంగీక 

రింపండని గంగను ఆతని పుతుగండగు శంత 

నుండు వరించి యామెవలన సరకానము నడ 

మెను, ఆసంతానమున కడ గొట్టువాందే మన 

న, చితాొంగా- ఈమెచరితి, టట 
. 

ములలో నొకటిగ నే యున్నది, 

పురువతికస్హృత శ్రీలు 

తన్ను ద్వితీయజాయగా వివాహ మొనర్చుకొ 

నిన రాజరాజునకు వలపుల మోహ నాంగియై 

యుండియు, రాజరాజునప( బట్టమహీపి.యగు 

on సారంగ ధరుని "కామించి, 

యాతెనిచేం దిర రస్క్య్బృతయెనది. 

పర్యవనానము :-దుర్ల భమని యెంచక సారం 

గధరునిపె మరులుగొనిన కరాచి ఈ ల, తేన 

మోహము ద్వెనముగా మాణు నాతనియు త్త 

రీయమును సంగహించి, అద్రియె యానవాలు 

గంజేసి తం డిచేగానురుని దావలచిన యాతని 

భాతికశ్షరీరము మతి లేపండం జేసెను. 

6 తిర్యరయ-కుణాలుండు - అకోకచకవ క రి 

కుమారుడు కుణాలు (డు, ఈతనియుంప్పు? దుక త్తే 

తిర్వరముం ఈమె మంగలిది. 
1 

ర్త 

(నోటు సు ఈగకు” శబ్దము మంగలిజాతి 

యాంయయవాుడ*కు నామాంఠతరమున( జెర్చెడు 
త ట్ల | 

ఈతిర్న్వరకు. కుణాలుని జూచి. కామించి, 
©. 

యాతని నెంత బలవంతేపజచినను ఆత డియ్య 

కొొనమి నీమె కుణాలతిరసకాతే మైనది, 

పర్యవసానము:- పరిభనఖన్న యగు స్మె 

అక్ కచకవ 

యుగ (జెప్ప, కుణాళునం దంత పురదో )హము 

మోవించి, యాతనిశన్ను లూడ జెలి కించాను, 

(నొటు:- చరి తాాత్మశమైన ఈ తిర్యరత్ను. 

కుణాలుర గాధయే కాలము నడువనడువ మన 

ముసలమ్ములు కథలు వెప్పురీత్లి ననుసరించి .ఈ 

గాధ యంతయు దాజువమూ 

నోట నానోట పోయిపోయి, రాజరాజనచేం 

దుని నెత్తికి జుట్టబడియుండునని గూడ పరిశీలకు 

లనుచున్నారు. ) 

7 చేనయాని-కచు(డు- తనతండి యగు 

శుక్ర. నియొద్ద విద్యాభ్యాస మొనప్ప చుండిన 

కచుని, త ఖు 'చేవయాని వలచినది, 

కచుండు కానరానినా డీచేవయాని యాహారము 



పుకుషతిరస్కృత(క్ర్ర్రీలు ప 

మానియుండినకాలమును గలదు. కోన్ని కొన్ని 
వ్ _త్రరుణములలో కచుని తవ్పీంచి ఈమె కశీం 

Cex x చినడి, కచుడు శుకూని GS మధా ఫ్య సము 

బాలం చి se నన జ COT న్న 

సమయాన, సీ దేవయాని తన్ను నావ వలసిన 
Cn 

దని కచుని బ “తిమాలెసు. తసకుం దా వలచి 

వచ్చిన యా న్యారల్న మును కచుడు: వలదని 

కాలందన్ని నటు తీరస్క-రించెను, 
' (ap) 

నం == కచతినస్త స్కతేయగు చేవ 

యాని పరిభవాన్ని చే సంత CE (కి దురాల 
(3 une 

కచునింజూచుచుు “నిన్ను కన సక్ న్ని ంతే 

చులకన జేసితిరస్క రిం చితివి. anos 

సనేర్చినవిద్య యల ర్స వశ యా Myr 

గాక” యని క కచుని ఫ్ యురాచనుః 

క 
. గళ్ళ a 

ర. రంభా దేవ వేళ్య లందజలో నీమె 
మిక్కిలి రూపసి రూప 

సేరుమోపినది, ఒకతరుణమున రావణునినంటి 

ప శుకమహా రని a 

వీంచి తన్ను వరింపుమని యెంత పా 

గా లాన్స్ సులలోనిశెల నీమెయు 
| ౧౧ 

గాడ తిః సుర 

నను, 

జమునా సమ్మలింపక Seg వ న 

“మాశీవిళ్యం బున గల్వంగూడ ని విభుండే లేండు 

లేండెప్పుడున్ “సి గర్వించినరంభ, ఖన్ను రాలె 

పరాభవాగ్ని కిం దాళ (జాలక వెడలిపోయెను, 

పర్య వసానము: - ఢంక్టి యోగీందు“ని దావల 

చినది ప పి క్యేకకారణమున నగుట్క నాతెనియెడ 

పగ బూనక మెల్లమేల్లన వెనుదిరిగి వోయెను, 

( _ వరూధిని- ig సోవరాఖ్యుండు- ల 

గిన పాద లేపన మె; తేబలము గలదో (గోడా) 

పరీకీంప నెంచి, తేననివాసస్టలమగు నరుణాస్ప 

దమునుండి. కాళీ, గయా, | 
లగు చ జూడ పాన చక్క తన 

పయాన ముద 

బర్ధిణాద్య జనతన నాధ ంబ్బున హీమవ వనన ముం 

జూడ. బో గోర్కి తత్చా న్స గ. ప్ల he సస 

పురుషతిరస్కృత( శ్రీలు. 

సట చేరి కొంతవడీ యటనున్న వినోదములం 

బకికించుచు సాయంసమయ మగుట నిఎటికి 

మరలనున్న సమయాన, దన పాద లేపనము 

LON సేరజాలక ఆందో ళ నమున 

తోవ నెమకికొనుచున్న పవ రాఖ్యు నొసమో' 

పముననున్న వరూధిని యను గంధర్వ కాంతే 

కాంచి, మోహీంచి, త న్నంగీకరింపుమని వానిని . 

పాకించి, యెన్ని మాయలు నం నను ఎన్నెన్ని 

లప్రుపలుకులు బలికినను నవి వానియడ కార్య 

రి కాకుండుట  నెజింగి, తుట్టకుదకు తన 

పెయుచుల్ మోవగ6 

x “విం చిత వర తాపంనసోత ంతేకును. (పవరా 

ఖం డియకొ 
ఫి ఫీ 

దోపి వెచవెను, తనంతందా వలచి వచ్చినకాంతే 
/ a 1 

స 

న 

“పాలిండ్లు ప ల రాత 

నక నామెను “హోమ్మంచున్ 

కృతకన్న నింకేమి పరాభవము కావలెను? 

పర్యవ సానము: - తా నారీంచిన పుపషుంయ 

తనకు జి జిక్టై_కపు పోశ్రటపందోడు తన్ను వె నెను 

ద్ “స్మినె చె నన్న పరాభవమునకు లోంబడీయు,. 

ద్వేష భావమూనని దీమూనిసీమణి. 

10 భూర్చూణఖ - తేనభ గయగు విద్యు జ 

హ్య్యుండు తనయన్నయగు రావణుసిచే కాట 

శేయులతో నొనర్చినరణమధ్యముస సిహతు+ 
డయ్యెను. గతభ రాక్ యగు సమెపమారు 
డ్గ్పు జంబుకాసురు(డు మటీఖఫొ ౦ చెముకాలము: 

నశే నరులవే రామాదులచే)నిహాతుండ ౭ మయ్యెను, 

ప్రంతదుకఖములో నుండియు తెనకుమారుని 

జంవిననరుని(జంపు (ప్రయత్నము ఏనబయలు బేశ్త న 

యాళూర్చణఖకు, (శ్రీ రాముండు దృగ్గోచరమైన 

వెటనే కోధాగ్ని మన్నథాగ్ని గా మాజ్రిపోయి 
నది. ఈవలపుకాజులో, తాను గతేభ్యర్జృక నని 

గాని తన్ను వేధించుచున్న పు తవియో గానలము 
గాని తనకు జాపకము ఆమె వలచిన 
శీ రాముండు గాని, శ్రి రాముననుజ్ఞ ను నామె- 

సమీపించిన లక్ముణుడుగాని, యామె నంగీక్ష 



ఫురుషపురము 

రింపలేదు సరిగదా, ఆశాభ్రంగమునకనవమాన 
ము జో డైనట్టు, తేనవలపుపొలివోవ తనముక్కు 

సెవులప గోతయు సంభవించినది. 

పురుషపురము, సెషావరుపురము)- 
(మొ సంద దేశము చూరు దు ,) 

వురుషరెఖ ఏకము 
త్ యము నీ (యా గ రాయు దళము చూ దుండ సం) 

పురుషనామద్రికము--( సాముది"క 
శాస్త్రము చూడుడు. 

౧ సాదతేలశేఖలు-వ్ర చట ధ్వజ శేఖ, వజ 

రేఖ, అంపశ శేఖ, ఛతశేఖ, చామర శేఖ, 

గంఖేఖ, 

కుండలేేఖ, హలశేఖ కిని అన్ని గాని, కొన్ని 

పద్మ రెఖ, కలన రేఖ, నుత్స్య రేఖ, 

గాని యుండిన ధనవంతుంయుగ6గాని భూపతిగ 6 

గాసి చెప్పవలయును, శేఖలు ఎజ్జళ, ర్ వర్ణ 

ములె లో తు గనుండిన నభసదము, ప్రతిభ 

గలు డని గహీించునది. ఈరేఖ లాయా 

వస్తువులపోల్కీంగట్లీ యుండునని యెజబుుగునది, 

కొంద కఅ చేతియందు, అరచేతి వేళ్ళయందు, 

అందు ముఖ్యముగ (వళ్ళ కడ ఫాగమునందు. 

గ్ స మైడిని, 

౨9 పాదతలములు-  తామరపూవ్రుం బోలి 
యెజ్డనై మృదువుగన్స్కు చెనుట లేక యుండినను 

నె శ్వర్యవంతుం డనియు, చేటలవలె పాదము 

లుంజినను , చెమట గల్లియుండినను, కాలి వేళ్ళ 

నడువు సందు లుండినను, పాదములు తెల్ల బాజీ 

యెటుప్పు. అక ముండనను: “హారి, ద్యదుఃఖ ఖము 

అనుభవించువా(డుగ. నెజుంగునది. 

9 పాద నఖములు(కాలి” గోళ్ళు) - ఎజ్జగను, 

కామ వర్లముగలవిగను నుండిన ధనవంతుడు 

సౌఖ్య జీవియు నని యెబుంగునది, 

ర పాదాంగుళ ములు (కాళి తెట్ట్ర-. 

'పొడవుగను,.. సముముగను నుండిన 

యనియు, (ైళ్ళకొసలు సమములయి వంకరలు: 

1908 వురువసాముదికము 

ను, భూపతి యనియు జెప్పవలయును* 
వంశరలుతిరిగి విరళ ములుగ వ వేన్వేజుగం గన్నించు 

చుండిన దుఃఖ యని చెప్పుందగును, బొటన 

వేలికన్న రెండవ, వేలు పొడవ్రుగ నుండిన 

ఫోగమునం దాస క్తి మెండనియు, మూండవ వే 

లధికముగ నుండిన భార్య లేనివాః డనియు 

నాల్దవ వేలు కులు చ గ నున్న పరనారీలంపటు( 

డసియు, కడ వేలు కుజుచ యగునేం భోగి 

యనియు. జెప్పవలయును. 

బొటటన వెలు, 'రొడవ వెలు, మూండవ 

వేలు సమము లయిన నుత్తము(డనియు, చిటి 

కెనవేలు పొడవు. వేళ్ళమధ్య. నెడముగ 
ళా లు గాననగు చుుడునేని దాసత్యజీవనము 

గల్లువా(డనిలు( జెస్పంబడేనది. 

౫ మోా:గాళు- తాంబేలువలె నున్న తములె 

ఎజ్జనిచిగురునటీ వర్షము గల్లియుండిన ప్రభు 

వసు మచ్చయున్న భోగి యనియు చెప్పం 

ర ంనపి 

౬ మడనులు- సమముగ నెజ్జనికంగున 

తంట సౌఖ్య జీవి, లేకండిన విస్తారము నడుచు 

మ గ వెప్పంబడసది. 

2 చీలముుడలు- సముముగమ చిన్నవిగను 

నుండుట సల క్షణము, 

రా గతి (నడక) - ఎద్దు, సింహము, పులి 

ఏనుంగు హంస పట్టంబోలిన గమనము గల్తీన 

కేేయము. ఇది పభుత్వమునకు భో గతమునకు 

లహీణము. 

లొట్టియ, కుక్క, దున్న పోతు, పంది నడక 

వంటినడక గల్గిన ధనహినుండని చెప్పం 

దగును. పట. నడక గల్లీన దుఃఖ యనియు, 

గుడ గూబ నడశవంటి నడకగల్లిస రోగియనియుం 

చెప్పబడినది. 

౯ వీక్క-లు- తురగమువలె నున్న ధనవం 

తులకు, లేడివలెనున్న దీర్దాయుష్మ్రంతుండు, 



పురుష సాముదోకము 

వలమగుపిక్క-లుగల్లీన నడుచువాండు, we 

యగును: సీంహముంబోలిన బలశాలి, పులిం 

బోలిన కీ ర్రియుతుండు, సృగాలముం బోలి 

రోమములు "శేసండిన దర్శిదుడు, మొసలి, 

పండి ఏట్టంబోలు వీక్క_లు గల్లిన లత్మేకటా 

తముగలవా6ండు, నూమ్మములయిన భోగి లొట్టి 

యంబోలీన నాపదలుగలవాండు, కొౌకజంఘు( 

డైన ప్రభులవ్ ణము, కరికరజంఘుంస శ్రీమం 

తుడు, 

౧౦ చేహమున కుదుళ; యందలి. రోను 

ములు- కుదురునం దొకొ-క రోమమున్న 

YS రెండేసి యిండిన థధనవం 

తుండు, మా 

ము. బహురోమములు కో P 

౧౧ మో: కాళ్టు- నునుపు గుండని రాకా 

రము, సమముగా స. G శ్రీముని ల మీ ణ 

ములు, లేవన్న దుర్మార్గుడు. 

౧.౨ తొెడలు- క న నూ౭సయు 

3 ల లావుగ నెముకి లయాన వాళ్ళు యన 

డీన ప భుత్వలవీ ణము, రోమములు పల 

నుండిన భోగియో లేక దయాంతేరంగము గల 

వాడ యెయుండును, 

౧౩ అండములు- సమము గానుండుట దీనా 

యుర్హ సీణము, చిన్నవిగ నుండుట పభుత్వ 

లక్షణము. వంకర సెవకావృ త్త్ జీననమునకు 

లవ్. ణము, సీర్సీజము లయ్యె నేని పౌరువహన 

లత్ ణము, 

౧౮౪ లింగము- ఎడమ వై ప ఫునకు వ. 

ధననంతు:డు, కుడీ వెనకు వాలిన పుతె, నం 

తుండు. స్టూలమగునేని దుఃఖ, “ర రమైన దరి 

ద్రుండు, కృశించియున్న ఛాన్యవుతుండు. 

సూత్ముమైన రక్ష వర్షపు జూజులం గల్లియుండుట 

(ప్రభుత్ణలకుణము. పృలంబన క్ష)మైన నుఖ, 

ధవళ వర్గమైన ప 

మూ జేసియు౧ 'డుటవిద్వాంస సుని లక్ణ 

లిన 
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౧౫ మూతిము- విరివిగ దథ్నీణావ ర్హముగ 

నేకథార ప పభత్యలకుణము. కడకు ఏకథార. 

రెండుగ చీలుచుండిన ధనికుం డగును. ఎక్కువ 

ఛారలు చీలుటయు నిశ్శబ్దముగ పడటయు దరి 

దలకు ణములు, ధ్యని యగుట సుఖవంతున్ని 

లవ్.ణము, 

౧౬ శుక్తము- సృృటిశమువలె తెల్పన్టైయుం 

టయు, కౌమరపూవ్రు మదిరగంధము (వాసన) 

గల్రియుండుట బృ భుత్వలత్ ఇములు, లేనెవా 

వేపలవాసనయు.( గల్గిన స్త్రీ సంతతి mrs 
లక,-నాొసన 

ససయు, 

యధథికమై ధనవంతుం డగును. 

గల్గిన భోగి యనియు, మాంసమువాసన గల్లిన 

దొంగ యగ్న ననియు, దుర్షంధమున్సు ఉప్పు 
నీటి వాసనయు, గొల్లిన దర్శెదుః డగుసనియు 

నెబుంగునది. ఫి స్థలనము దీర్హాయుష్మంః తు. 

నకును, చికస్టలనము అల్బాయుద్దాయ వంతు 

నకును లత. క 

౧౭ ర క్రము- లత్వెకదూదిరంగు ధనను 

తుడు, పగడపురంగు ప్రభువు. తామరాకువలె 
నున్న శ్ర సంతతి యధికము; దుఃఖముగల 

వా(డు, గోముయవర్లము రోగియగును. జంతు 

ర _క్రముంబోలిన న డగునఫి చెప్పంబడినది, 

౧౮ వీజుందులు- సింహము, అశళ్వము,పులీ 

ఏట్టంబోలి బలిసీియున్న ప౦భుత్వలయణము, 

విశాలమై ఎత్తు తేక్కువగనున్న బ్రహసస్రుత 

వంతు(శు. కోంతివీబుదులవల శుప్పించియున్న 

ప్రతిష్ట లేనివాం డని చెప్పబడినది. 

౧౯ నాభి- (బొడ్డు*దమేణావ ర్ర ర్తమై గుం డ 

ముగ గంభీరముగ నున్న యోగ్యుడు. ౩ క 

వ రె కడులోంతుగల్లీ మూసుకశపోయియున్న 

దుక్చరితిగలవాండు. 'ఉళ్ళెకుగనున్న దుఃఖం 

౨౦ కడుపు-గంభీరమైన (పభత్య్ణలమణము, 
పెద్ద (బానవ-టి) డయ్యె నేని ధన్యుండు, ఫులిని.. 
బోలు కడుపుగలవా(డు ఏనుగులు గలవాం. 
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డగును. నక్క-వలె ఎండుకడుపు గలవాండు 
అధముం డగును. నృసింపావాదరుండైన ధన 
మ గలవాడు, 

౨౧ నడుము- సింహముంబోలిన _శెప్పము, 

టేకి వళులు(శడుపు పైనున్న ముడుతలు)-ఒ॥ 

'మడతగల్లేన శస్ర్రుహతు. డగును. రెండుగల్లిన 

(ప్రీలను గెల్పు వా(డు, మూండుగల్లన త్రీన సుఖ 

మనుభవించువాండును, పుతి 
వంతు (గును పరాకమశాలియు నగును, ER 

ములు (స కాలు) వంకరలుగల్లినవా(డు నిత్యే 

సంతోవీ. యగునని చెప్పబడి నది, 

9కిణ్మ్ము-ఎత్తుగ నునుపు గల్లిన శూరుడు. 

'వెండుశలు లేకున్న వాండు కపటి. ,ఎండులొ మలు 

కల్లి (మాంసహినుండు) కురూపముగల జమ్ము 

లున్న వాడు దుఃఖ యగును, ణ్ మ్ముల మధ్య 

భాగ మెడముగ నున్న దిర్ధాయువ్మంతుండు. 

హృదయ 

మధ్యమున గుంట లోంతుగ నుండిన మాట 

దాచంగల దూరాలోచనాపరు(డు, 

౨౮ వకుము- విశాలమై ధృఢమైన ధన 
ధాన్య సంపన్నుడు, దయామయు(డు. నర 

ములు గానంబకునేని దుఃఖం 

౨౫ జతు'వ్రు- (మూంవునకు మెడకుం గల 

సంధిప దేశము) గూఢముగ నున్న యోగ్యు( 

డగును, 

-౨౬ స-ంధము- (మూంపు లేక మూంషు 

రము) వృష స్క-ంధుండు మహోాభోగి, గజస్కం 

థు(డు ధను (డు. కదళీ (అరంట్రి స్క_ంధుండు 

రాజతుల్యు (డు, 

2౭ భుజములు - ఏనుసతుండములవశె 
నుండి ఆజానుబాహువ్రు ( మాంకాళ్ళవటకు 

పొడవుగల చాహువ్రులుగలవాంఢుభూపతియు, 

అదృష్టవంతుడు నగును, కుబుచ'లై న సా 

గ్యుండు, 
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2౮ కఠుములు (చంకలు- ఎచ్చుళగ్గులెన 

కిఖ. సమమైన సంతోష. రోమరహితుండెన 

దర్శిదుండగును. 

_౨౯ మణిబంధములు - (ముంజేతులు) 

కుజబుచంగ నందముగ నున్న ప భుత్వలత.ణము. 

ముడుసులు గానంబడుచున్న దుఃఖ. మూండు 

శేఖ లుండిన భూప.ణముల ధరించువా(డు, 

30 హ స్తపృష్లము- అట మచ్చ యున్న 

కులనాథ కరుడు 

వం హా స్తతలములు (అజచేతులు)- మో 

దుగుపూవుంబోలిన వర్ణము గల్లిన ప భత్యలక్షు 
ణము. కఠినము లైన పృతిభ గలవాండు, లోల 

తుగనున్న ధనవంతుడు, గట్టిగ నున్న త్ో 

లుండుం మెబు6ంగు లేశయున్న దరిదు'(డు, సమ. 

ముగనుండక న్య త్యాసముగనున్న ధన హీనుడు. 
కస్టజీవియు నగును, 

వ్ర హసాంగుళములు (చేతి వోళ్ళు-. 

ఎడము లేక 'పౌడవ్రుగ నున్న యోగ్య (డును, 

భోగియు నగును, ఎడము గల్లిన నిరనికు(డు.. 

వంకరలున్న కోరు రురు కక గస్పించిన 

పాపకర్మ. es 

33 హస్తాంగుళన నఖములు చేతి వేళయందలి 

గొళ్ళు)- ఎభుపురంగును సాగ సన ess 

గల్తిన ప్యభుత్వలతు ణము. గుండముగ నున్న 

నై శ్వర్యవంతుందు. మొసలు వంకరలు గల్లి 

తిశూలములవ లె సున్న దరిదుండు, తెల్ల ,నెన 

దుఃఖ. పుప్పిగల్లిన క మెటుగు లేకుం 
డిన స ల. 

5ర హ స్ట ₹ఖలు(అజ చేతియందలి కేఖలు)-. 

జివి అసంఖ్యాకములు కలవు, శౌ న్ర్రగంథము. 

లందు సెక్కులు వివరింప బడినవి, అందు. 

ముఖ్యములను వివరించు చున్నారము. 

(౧) ఆయు రాయ రేఖలు:- చిటికెన వేలి 

ముదటినుండియు భిన్నము గాకుండ రెండవ, వేలి 
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(మధ్యను) ముదటికి జేరిన ౧౦౦ ఏండ్లు ఆయు 

(గాయము చెప్పబడినది, 

ఈ అయుర్హాయ శేఖయే మూడవ లు 

(అనామిక) మొదటికి, జేరిన ౮౦ సంవత్సరము 

లాయు రాయము చెప్పబడినది. 

ఈకేఖయే నాల్లవ వెలి మొదటికి జేరిన నటు 

వదిసంవత్సేరములాయు రాయము చెప్పంబడినదిః 

చిటి కెన వేలి మొదలున ఊర స్ లెఖ లున్న 

పర చేశ వాసియైనూజు సంవత్సరములు జీవిం వెడిని, 

చిటికెన, వేలినాల్లవ(చూపుడు వేలు పర్వము 

(మూ౭డవకణుప్రునుమించియున్న ౧౦౦ఏండ్లును 

సమముగనున్న ౮౦ఏంక్షును, ఇంచుక తక్కువ 

యెన ౬౦సంవత్సరములును ఆయు రాయము, 

(>) పభుక్ళలతుణకేఖలు = బొటన (వెలి 

eS న్న వ్రభక్వలవణము. Nate 

డసహి తాత పత" రేఖ (గొడుగుకజ్టసహో) గాని, 

చామరదగయే రేఖలు (౨ క్తి చామరములు) గాసి 

హ స్తమం దుం డన చక కక రియంతటి పభుత్వ 

లతుణము, ముత్చ్య( వేప) రేఖ గాని, (HE క్ట 

ము) శేఖ గాన్న కుకడలి ( మళరపండ లము) శేఖ 

జూన ధ్యజ( జెండా) శేఖ గాన వజ శేఖ గాని, 

అంక శేఖగాని, ఛత రేఖ గాన్కిశంఖ శేఖ గాని, 

పద కొమురపూవు) రేఖ గాని, కలశ (చెంబు) 

_స్రములం 

చుండుట ప వ. లహేణమని చెప్పంబడినవి, 

న్స , తోమర్య దంత (ఏనుళసదంతేము), 

బన గదశేఖ లబచేతియందుంట 

రేఖ గాన్మివ ల నాగలి ) రేఖ గాని వా 

ఖడ్డ(క 

రాజలతిణములు, 

(3). ధన రఖలు:-పురుష రేఖ సమిపమునం 

దుండ్, నాల్గవ (చూపుడు) వేలి నడువమువజు 

కుందునది ధన శేఖ యనంబడును. హా _స్టమున 

పద్మ రేఖలున్న కోటీశ్యరుండని చెప్పవలయును. 
మోన రేఖ ధనసంప త్తిని దెలుపుటయే గాక 

ee స ర గూడ చెలు 
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ఫును, వుకరేశేఖ ధనవిశేషమును చెలుపును. 

అంకుశ రేఖ, నగంఖరేఖ, కలశ శేఖ హాల 

(నాగలి) శేఖ, చక రేఖ, కుండల లేఖ ధనికుని 

లతణములు, ఖడ్ల రేఖ, అష్షకోణ రేఖ ధనవం 

తుని లవణములుగ సెక్కండు నుడివియు 

న్నారు, మత్స్య రేఖ లెదురై శెండున్న అమె, 

ఛ్యర్యములుగ లవా. డగునని చెప్పబడినది, 

(ఈ) విద్యా రేఖలు:-ఆయుమ్య రేఖకునునాల్లవ 

వేలికిని నడువు నిలువ్రుగ నుండునది విద్యా రేఖ 

యనంబడును, శంఖ, చక్క మళ్స్య,ధ్యజ రేఖలు 

విద్నావంతుని లమణములుగం. జెపంబడినవిః $ A) 

(౫) జీవనము:--చేతి నాల్లు వేళ్ళయందు 

నూ (రేఖలున్న కృషివలనజీవనమును ధనధా 

న్యపుత) పొతాదులును, కష్ట సుఖములును 
చెప్పంబడినవి, a శన వేలు మొదటి! వ 

రేఖ లున్న పర చేశ జేకనమును, స్వల్ప రేఖలున్న 

న్ని నజీవనమును, బహు రేఖలున్న ద రిదజీవనము 
| 

ను, నాట్లు రేఖలు సౌఖ్యజీవనమును, ర క్ల్షశేఖ 

స్థ్రిజీన 

నమును, త్రికోణ, సిర నాగలి), ముసల (రోకలి), 

ఉలూఖ (ఎలుక) రేఖలు హ స్తమునం దుండుట 

కృపవల (వ్యవసాయ జీవనమును తెల్పు శేఖ 

లుగ నెజబుంగునది, 

లున్న సుఖజీవనమును,కృష్వ లేఖలున్న దాస 

(=)సంపద రేఖలు:-(సంపదయనకుటుంటా 

భివృద్ధి): ఆయువ్య రేఖకు దిగువను మణిబంధము 
నకు మోందను కరవార్శ(మందలి "రేఖలు 

సంతానసంఖ్య తేలుపునవి. బొటన వేలి మొదటి 
నుండి మణిబంధమువజకుం గల శేఖలు సోదర 

సంఖ్యను వివరించునపి మూడవ వేలుమొదట 

నూర్గ్వశేఖలున్న ధనవంతుడైన పుతసాత 

సంపదగలవానికి లకుణ మని చెప్పబడినది. 

నాల్గవ వలునందు డోర్ట్య శఖలున్న కృషివలన 

ధనమును, పుత్యపాతుగృ వాసౌఖ్య ములును గల 



పురువ సాము దికము 

వా(డని చెప్పబడినది, మోన రేఖ(మత్స్య రేఖ) 

బహుసంతానవంతు(డని తెలుపును, 

(2) సుఖ( సౌఖ్యము దెలుపు ₹ఖలు:- బొట 

న వేలినడుమయవ ₹ఖ(యవధా న్యముంబోలిన 
J 

శెఖ్ర యుండిన భోజ నసౌఖ్యము కలవా. 

డనియు, హ స్టమున స్వ స్టికళేఖ యున్న సకల 
సౌఖ్యములు కలవా డనియు, వాస, ఖడ్డ, అన 

కోణ రేఖ లున్న సౌఖ్య వంతు డనియు6 -జెప్పం 

బడినది, 

(౮) భార్యా రేఖలు:-నుణిబంభము నడుమ 

నుండి బొటన వేలు రెండవకణువు నకును, రెండవ 

వేలు నడుమ కణుపు నకును వ్యానీంచియుండు 

శేఖ పురుషశేఖ యనంబడును, పురుషేేఖకు . 

ఆయువ్య ₹ఖప నడునునుండి పురుష శేఖతోం 

గహాడియుండునది త్రీ శేఖియనంబడును. చిటి కెన 

వేలి పార్శ్యము మొదటను ఆయుష్య రేఖ 

సందునను నుండుకేఖలుభార్వలసంఖనుడెల ఫ్ర ఛార్యలసంఖ్యను దెలుపు 
శేఖ లని చెప్పంబడీనది, 

(౯) గండపు ₹ఖలు:-బొటన వేలు "రెండవ 

వేలు నడిమి రేఖలు ఒకనికి సంభవించు గండ 

ముల సంఖ్య ను 'దలుపును, 

(౧౦) పశు లేఖలు-; బొటన వెలి పార 

రేఖలు ఒకనికి గల్లుపశువుల సంఖ్య నుచెలుపును. 

(౧౧) సత్కర్మ రేఖలు:-హ_స్థమున మః స్ 

చేఖయున్న కర్నసిద్ధి యగుపురుముం డని చెప్పం 

బడినది. కరమధ్యమునందు తిళూల రేఖయున్న 

న. తం స త్కార్యములు 

చేయువాండని వెప్పంబడినది, 

(౧౨) పూజ్యత రేఖలు: - మత్స్య రేఖ సర్వ 

పూజ్యతగలవాని లక్షణ మనియు, అంగుళిపర్వ 

ముల దట్నీణావర్హములు గల్లి, యెజ్డ నె ఎత్తుగల 

నునుపగు నఖములుండుట పూజ్యుండ గుపురుషుని 

లకీణము లనియు, పర్వత ₹ఖయు, కంకణ 

(చేతిశంకణము) "శేఖయు, యోని (త్రికోణ) 

1907 వురషసాముది)కము 

శేెఖయు కరమునం దున్న పురుషు(డు 

మంతి)త్వ మొనర్చువా డనియు, రెండవ వేలు 

మొదట నూర్గ్వ రేఖలున్న రాజదూతేయైయుండు. 

వాండుగను, అట్టివాడు రాజదూత యయ్యు 

నితరధనశేఖలు బలముగ లేకుండునెడ ధన 

సాళథన మనియు. 'జెప్పంబడినది, 

3౫ పృవ్యము (వీఫు)- వీపున మచ్చయున్న 
అన్యులచె నర్థింపంబడి నారలకోర్కు లీడేర్చు 

గుణముగలవాండని వెప్పంబడీ నది, పాం డవమధ్య 

ము(డగునర్జునున ట్టి మచ్చ ఏ,ప్రననుం జెడిద టట. 

9౬ ముఖము- పూర్ణచందు" నిం బోలి సమః 

ముగ నుండిన చానధర్శనిరతు( డగు ననియు, 

కరాళ మైన దరిదు96 డనియు, హయవ క్రీము, 

మర్క-టవ క్ర్రముగలవాండు దుఃఖదరిద జీవనుం 

డనియు, జంబుక వక్తుం డైన కుటిలుం డనియు6 

జెస్పంబడీనదిః 

3౭ కంఠము- గుండమై నరములు గాన 

రాక యుండిన ధనధాన్య సంపదలు గలవాండుం 

గంఖము దనరుట: 

ప్ర భుత్వలవీణముగల ఉ త్తముండు, భోగీ 'యని 

మహిషగళ  ముండీినవా(డు 

భోజనపిీయు( డసియు జెప్పం బడెను. 

బోలిన యాళారమున. 

చెప్పంబడన 3 

౨౮ చుబుకము (గడ్డను రోమములు: 

లేకుండిన అపు త్త్రవంతుండ్ నవుంసకుండో 

యగుననియు,చివకలు పగులక కుదురుగ నున్న 

నై శ్వర్యలవేణ మునియు( జెప్పవలయును. 

౨౯ అధరము (క తరబడి క పసవడపు. 

రంగుతోం దనరిన ప్పభుత్వలకు ణము. ఎబుఫు, 

రంగు భోగి యగుట బెల్పునుః వక్షతే (వంకర, 

8ఖమును వలముగనుంట యశ క్రతను నిరూ 

వీంచును. 

రం దంతములు (నోటిపండ్లు- మలో 
లు aa 

అడ జ 0 గ 'మొగ్గలవలె రూసకాంతులు గల్లీన ప్రభుత్వ 

లతేణ మనియు, రాతసులంబోలీన పం డున్న 
య 



'పుసవ సాము శకము 

నిశ్వమా: కలివసృలుగల వాడనియు, కోంతిపండ 
లి ప గు 

“శంక దండు C; వంటి పండ్లున్న ఐశ్వర్యము, దారిద ము, 

కానటి నామాన్నసితి గలవా డనియు, వరుస 
ల లిథ 

దప్సినపండ్తు, ముడిపండ్లు, నిడిపండ్లు, పుప్పిపండ్తు 

ఉంట పాపకర్శువిలకు ణము లనియు, ముందు 

నకువచ్చినపండుగల వాండు ముక నీ యనియు 

జెప్పవలయును. 

రణ తాలువ్రలు (బుగ్గలు) - తామర చేకలం 

బోలిన తాలున్ర్రలు సిభుకలతీణము, రక 
స్ట 1, 

వరములె న ధవికుయడె భో క యగుకు. నీలవర 

ముగల్లిన చందు. దుః 

ర౨ జిహాం (నాలుక- నాలుక దళ సరియె 
యీ ష్ 

సూల మెన నసక్ష వారి, కూరుకు అవిద్యా 
ల / (ఫి యె 

వుతుం డనియు, ర కవరమె పలుచగ నున్న 
D0 గరి టా 

విడార్థంసు. డనియు, తొవరపూనవుంబోలీన 

రంగుగట్రిన భోగి యసయు, తెల్బవిధాతువు 

గల్లిననాల్క- యుంట అఆచానహీనుం డనియు. 

జెప్పంబడనది, 

౮3 స్వరము (కంఠ ధ్యస)- హంసస్వరము 

ధన్యజవనమును, మేఘు సరము (ఈజుసువలె 

పెళ పెళ్ లాడు గంభిరధ్యని) ప భుత్యలవ. ణమును, 

తుమ్మెద వంటిస్వరము అధికారలతుణము గాసి, 

భోగి యగుట గాని వివరించును. కాంచపట్నం 

బోలిన సరము ధనవంతు: డగుటం చెలుపును. 

దుందుభిస(రము గల్లీనవా(డు. సుఖ, గార్హభ 

స్వరముగ లవాండు ప స్వరము 

గలవా(డు దుష్క-ర్లుం డనియు( జెస్పంబడినదిం 

రర హాసితము (నవ్వు)- తజచుగ నవ్వు 

చుండువా(డు అంతఃకరణళకదిగలవా:డుం లేని 

వా(డు కుటిలుండు, జారక బేకణెకనవ్చువాండు 

పటిమ లేనివాడు. కొంచెముగనుమధురముగను 

ననుట ఉ తమునిలకీణముగ చెబుంగవ లెను. 

రి మాసపు నెండుకలు- తు మ్మెదవర్ష 

మున'. నీలములె దీర్గ ము లగుట. సభా 

1908 కము 
) 

లశ్షణము. కవిలవర్లము గల్లినమీ సములు గల 

వాండు ళూరుండు, మృదుతముగల్లి నూత్మమై 
౧ (రర 

కొనలు చేజీ యుండిన నుఖవంతుని లతణము, 

ముందు మోసమును, వీదప గడ్డమును వచ్చిన 

దీర్తాయుస్నృంతుండనియు, ముంచే గడమువచ్చి 
యై య 

పురుషసాముది 

వీదప మోసము వచ్చిన అర్హాయుమ్మంతు( 
థి 

డనియు( జెప్పంబడీనది. 

ర్ర౬ నాసిక (ముక్కు-)- చిలుశముక్కు. వలె 

నున్న పొభుతగలతణము,దీర నాసికభోగిర సలు సలమేణ నలం 

లవణము, హ్రస్వనాసిక ధర్మ! లుని లతు ణము. 

నాసిక 'సౌందర్యయు కముగ నుండిన మేలు, 

వికారాశారముగ నుండిన నిరనికుండ్కు నిర్భా 

గుడు శీలరహితు(డు, కరూరచిత్తుండు నని 

యెతుంగునది. 

ర్ర౭ కే తేములు- ఎబ్లనిజీర లున్న న్మేతములు 
టి . 

ధనవంతునకు లతుణమును, పులివంటి నేతములు 

ముకో్కో-విలవీ్ ణము, కోడికండవంటి నేత్సము 
షి 

లుండీన దుఖ యగును, లేడి నేత ము లనంటివి 

గలవాడు లాభము నొందు చుండునా6 డని 

యెణుంగు నది.సలి కంస, హంసక్ందు న నాధము. 
. cn ap లూ 

దడ సినంచుకొని యూపదబపా లగువానివి. నెనులి 

కండు, ముంగిసకండు గలమానవు(డు మధ్యము 
ap cn | | 

డని కొందణనిరిం నేతా )ంతేము లెజనెన ధన 
డ్రి 2 

వంతు డగును. మధువింగళ (తే నెరంగు వరము 
ణ 

గల్లియుండిన నై శ్వ ర్యారోగ్యములు గల్లినవాం 

డని కొందటు బుషు లనిరి, కాని పెక్క_ండుి 
/ 

ఇది ప్యతిభగలనాని లక్షణము గా దనిరి, ఒక 

నేత్యము జన్మ దారభ్య గలవాండు, కూరక రుం 

డనియు, మిడీగుుడు కలవాడు నెషికులలో 
య వం. 

న. డనియు6 చెప్పబడినది. తడికన్నులు 

గలవాడు దుఃఖ యనియు, - గుంటకన్నులు 

దరిద లక్షణ మనియు నెబుంగునది. .. 

ర౮ కనుబొమలు- వర్తులాకారముగ వంగి 

_దటీణావ రృమైయున్న శ కాయువ్మంతు:డనియు. 



పురుష సాముదికము 

ఇవి" దళమైన యధికారమూ రీ యనియు, 

సన్నముగ దిద్ది తీర్చినటుల నున్న ప్రభు వగు 

ననియు, పార్య్వశిరోబముల నంటియున్న నల్పా 

'యువనియు( 'జెప్పంబడీనదిం 

ర్ర౯ కరములు-కరములు సెదవిగ నుంట 
భం af టు 

దీర్తాయువ్నంతునిలతణము. చిన్న చెవు లుండిన 
ఖు 

నల్పాయువుగ(గాని లేక మహానుభావుండై గాని 

యుండును. రోమములు గల్లియుండిన సుఖ, 

| మచ్చ యున్న ధార్నీకుండు, 

సం శిరము(శిరస్కు)- విశాలముగ నుండుట 

ప్యభుత్వల కణము. శిరమున మచ్చ గలియుం 
౧ 

డిన రాజ్య లాభము నందువా( డని చెప్పబడి. 

నది, నరములు గాననగుచుబుడుపులుగలశీరము 

క లవాండు కష్టము లందువాండుగను, ఎండిన 

శిరమునలె నున్న శిరముగలవాండు దుఃఖయు 

నగునని చెప్పబడినది. 

౫౧. లలాటము (నుదురు)- కర్ 

వలె నుండుట ప్రభుత్యలవ ణము: త్రిశూల రేఖ 

నుదుటంగల్లియుండుట మండ లేశ్యర లక్షణము, 

నుదురు వెడలువుగ నుంట విద్యాంసు(డనియు, 

దీరా యువ్శంతు. డనియు నుదుట నాలు" 
ఖు ్న గ 

లున్న ౮౦ సంవశ్సరములును, నూండు రేఖ 

లున్న ౬౦ సంవత్సేరములును, రెండు రేఖలున్న 

నలుబది వత్చేరములును She St 

'జెప్పంబజనది, నుదురు విశాలము తక్కవ యొన' 

కొలందినల్బాయు ర్లాయమునువి ద్యాలొపమును 

సూచించెడిని, నుదుట నైదు శేఖ లుండుట 

మహోవై భవముల నందువా(డు, దిర్హాయుష్ముం 

తుండు నని చెప్పంబడినది. నుదురు విపులమైన 

బహుధనికని లక్షణము. నుదుట సుడి యున్న 

1909 

దరిదు). డగును. మచ్చ యున్న స్థానభ్యమ్టుం 

డగునని వెప్పంబడే ఉననది, 

ఫ్య, తేల వెండు'కలు- పొడవ్రగ నుండిన 

దిర్హాయువు, సాప్రుగ నుండుట ఐశ్వర్యవంతుని 

లతుణము, విరళములు, నునుపు గలవి, తుమ్మె 

దరంగు గలవి, సుఖవుతునకు భోగికి లక్షణ 

ములు, ఉంగరములజుత్తు కాముకత్వసూచక 

మని కొంద బనిరి. ఎజ్బని రావిచిగురువంటి 

భాతువ్రుగల వెండుకలు దరిదు?ని లవే ణము 

లుగ జెప్పంబడినది, తుప్పతల దివ్య హానుం 

డగు వేషధారి లవణము, కుజబుచబాజీన 

మొండి వెండు' కలు, ఎంత సంరథీంచి నను తిరికెల 

వలెనుండు శిరోజముళు పీతిభాహీనతం 'డెలీ 

సెడిని, కళాహీనమగు వమ [ల గలవాడు 

ధనహీనుండని చెప్పబడినది. ఎల్లని వెండు"క 

a: కర్ముండని ఇెప్పయిడినది. 

పుముషలత ణములందు మొ 4 త్రమున చేహ 

మీిక్కి-లిపాడవును, మిక్కి-లిపొట్టియు, వలమును, 

కేవలము ళుమ్కీంచినయవస్థ యు. గాక, మధ్య 

దకనముగ నుండుట యాగ్యనుని చెప్పంబడనదిం 

భోజనము, నిద, రతి ఏఘిముగను, 

స్నాన మాలస్యముగను బే యు చుండువా. 

డిబ్బందులు లేక కాలము గడుప్రువా( డనియు, 

౧౦౮ అంగుళముల పొడవుగల నరీరముగల 

వాండు దివ్వపురుషుం డగు ననియుం జెప్పంబడి 
నది. ఇవి పురువ సాము దికలతు ఇములు. 

పురుషారములు నాలుగు-ంధర్మమ్ము 

2 అ 5 కామము, ర. మోవేముం 

_పురుషోత్తవువ్యూహము-- రామాను 

జయ నైప్తవ, చైతన్య నైష్యవ మళేధర్మములందు 



త దేశాత్మరూస మహా 
విష్ణువు. అందుద్వితీయ 

EEN ళం కరి సీ చతుర్య్యూహ ముల హారం? Vg న వ్... | మా లో నొకటి యనియు, 

ము దింటిలో నొక 
౧ 

విలాసమూ 6 అనియు 
వరుసగ చ్, పద్బ, 
శంఖగ దలాయుధము 

అసియు Bo 

డల గహములు 

చూడుందు) 

పురుహోత్రుండులా. అతి. చంది 

యాద వవంశ మ తీయు(డు, తండీ అనూరథుంకుః 

సుమ రు సత్యళుతుండు. 

ఫురూఢుయ-ా యదుసంతతి, చంద' 

పకల రః కండి PO త్ర 

సహా బేవి, 

వురూరవచక 9 నరా పట్వా కన క్షులిలో 

నొకడు, చంద వంశము. తండ బుధుడు, 

GC 

3:69 

తల్లి ఇలా బేసి. (వైవస్వతమనువు చూడు(డు), 

బతనిరాబథభాని (పతిస్థా నపురము.ఇది సంయు క్షే 

రాష్ట్రములలోని పియాగకు  3మోపము, 

ఇప్పటిపేరురూంసి, చంద 4వంశపునృపతులల 

మొదటివాడు, 

పురూరవ్రునకు ఉోర్వశీవలన ౧ ఆయువు, 

౨ ధీమంతు (డు, కిఅమవసు వు, లేక విజయుడు, 

ర చిశాయున్చ లేక థతాయువు, ౫ వసుమం 

తుడు లేక శుకాయును నను నెదుగురు 
పుత్రులు గల్లిరి, 

1910 పుల స్థ్యమహ్న న 
0 J: 

జాత వేదుండు అను నగ్నిని గల్లించినవా(డి. 

పురూరవండే యని చెప్పబడినది, ఆయన్నీయె: 

ఆహావనీయాదిరూసముల సనెగడిన దంట, 

వురోచను(డు--ఒకశిల్సి. దుర్యోధనుని 
చెలికా(డు. లామైగృహ(లక్క_యిల్లు)ని ర్మాలే, 

(ఇందు పాండవులం గాల్చీ చంప నేర్చాటుఎ) 

నిరు గోత్రము (జమదగ్నివత్స, 
కఉపగణము చూడు(డు. 

పుజ్టైనుబుట్టి నబుద్దివు డకలతో (గాని 
పోదు (ఆంధిలోకో క్ర) 

వులగముపై సప్తు-- అవసరము లేని. 

PATRON డై Mx ( ౧| థల కో 

(౧ గో త్రము---(జమదగ్ని ఫిదా ఉప. 
= 

ఇద 

యీ 
ను సుయ 0 ) 

Ge 
fA 

లసిగోత ఫ్రే త్రవయా(అగ గి సరు పగణముచూ) | 
అ) అ 

పులస్త్య నక్షత్రము లేక గోళను- 
(న మతములు భారతీయులు గు ర్రించినవిమా). 

పులస్త్య నుహర్తి వ బృహ్మామానస, 

పుతులలో నొకండుః ఊరశి సెగల వలపున. 

జసించినవా6 డని కొంద అనెదరు. పులస్త్యుని. 

యొక్క- భార్య యదుమహర్షి కుమూాన్తై యగు 

పయమతి. ఈమెవలనవి శ్రవసుండు, అగర్తుండు 

స వేజొక భార్యతృణబిందుముహ వకుమా శె, 

ఈమెవలన విశ్వవసోబ్రిహ్మ కలిగెను. ఇంకొక 

భార్య హవిర్భువు. ఈమె కర్గను ప్రజాపతి 

కూతురు, ఈమెవలన అగ స్య విశ్రవసువులు 

కలిరని చేసీ భాగవతము నందునను ఉ తరరామా: 

యణమునందునను చెప్పబడినది. 
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ఫులహగోతంము 

ఫుఠఅహ గో తము-- (అగ స్రిఉపగణము 

చూడుడు. 

పులహ నక్షితము లేక గోళము 
ములు భారతీయులు గు ర్రించినవిచూ, ) 

పులహాశమము--సాల గాను నదియొద్ద 

నుండెననివరాహపురాణము ౧ర౩యందున్న ది, 

(సాలగాామనది చూ, గండకీనది, సాలగాగను 

నేతిము చూడుడు), 

వులహుని సంతతి-వులవాఃదుబ్నవ్మా 
మానసపుతు "డు, స బృహ్మలలో సా 

భార్య వమా దేవి (దమపజాపతికుమా రె. 

(శరము. డీతనికొడుకని కొంద ర నెదరు). క 

ఈతని . సంతతివారు కొందరు కీన్నరులు, 

కొందరు కింపురుషులు ననిసించుకొందుగు. 

పుల్ల గా9మము--రని నిప్పటేఅ నాము 

లోని చిట్టగాంగుపురీ గా న. 

పలి --సంస్క్కృృతమున వ్య్నాఘి మనం పులి సంస్క స్ 
బడిన అటఏఘాతుకమృగము. బది సెద్దజాలి 

ని దింవిధజూతులు గలది, స చిన్న జాతి యని క థ్ ఎ గల న 

జాతిని పెద్దపులి యనియు చిన్న జాతిని చిలువ 

యనియు వాడీరి. కాని యాంగమున 
య 

ఫులీ 

బ్బ “11262” అసియు చిబుశప్పు నికి ద్దసులిక 
“Ch66t2” యనియు వాడుచున్నా రు, రెండును 

oo చిబుతేపులిని కొందజు 

ఏ మచ్చిక చేసీ మాంసాహార మికుచు 

సాం. గొంపోయి చిన్న చిన్న జంతువులను 

వేటాడునటుల నేర్పి వేటయం దుపయో 

గించు చుందురని తెలియుచున్నది. 

పులికట్టు య ఇది. చెన్నపురి 
కాగ్నే యదిక గా పొన్నేరిస్టే సేషనునుండి యీశా 

చే టకొర్మడు 

న్యదిశ గా ౧౦ మైళ్ళదూరమున నున్న సరస స్పుః 

ఎన్నూరు సై సేహనునుండి బక్కింగ్గాము "కాలువ 

వ సోవ్రటయుల గలదు. అది 

1013 పులిపక్క జోరీగ 

యిం చేచేరిపోవును. సరస్సు 9౭ మైళ్ళు పొడవును 

వేర్వేటు తావులందు రెండు మొదలు పదునొ 

కండుమైళ్ళ వణకు వెడల్పును కట్రయుండును, వ్రీర్ర 

మున పులీకట్టుగాామము కలదు. అది తోలింటి 

డెన్నార్కు-వారి సెటల్మెంటుగ చెప్పంబడినది." 

ఇట వారు అదిని (610% అను పేరుగలకోటను 

తమ ఫెక్టోరీలను నిర్మించుకొని వర్తకము సాగి 

చిరంట, ఇప్పు డాయాననా శైేమియు( గానరా 

కున్న వి, 

పులిని జూచి నక్క వాత పెట్లు 

కొన్న ట్లు పులిచాజణల వలె తనయొడలి పె 

వాత లిడుకొనుట యని భావము, (ఆ ధి 

లోకో క్ష) 

ఫు లింద దెశవనంం---దీనింగూర్చి పెక్కు 
} 

సందియములు గలన్ఫం 

మహాభారతిము-వనప్రన్వము ౧౩౨౭యందు 

పశ ంసింపయుడిన పులింద చేశము హరిద్యార 

పురమునకు వాయవ్య డదిశయం దు:డినటుల 

నె ఏంబడీ ల 

వామనపురాణమున ; 2౬ అధ్యాయమున 

చెస్పంబడ్న పులింద, బుంచేల ఖండములోచని 

పక్పుమ భాగమును, గాగ ర్యా ంతసీమలం గల్పు. 

ని యుండినటుల కేలుచున్న ది. 

wats జెప్ప 

బడిన పులింద, శీలాహట్సట్టణము నకు తూర్పున 

ను౨జినటుల6 గాన్సించెడిని. ఒక వేళ శిలాహో ట్స. 
ట్రణ మిప్పటి సిలెట్ పురమేమో. మత్రియు. 
నం బే కామరూప బేశమున కు తరముగ ఫులింద 

యెబయుని వెప్పంబడినది, 
య 

దీని నింకను చక్కగ బరిశీలించి మూం 
డుఫులింద లెవ్వియో గనుంగొనందగియున్న ది, 

పులిపక్క జోరీ(గ-(ఆంధ్రలోకో క్రి, 



పులివీల ఫులివీలే నక్క-వీల. .. 

పులిపిల్ల పులిపిళ్లై, నక్కపీల్ల నక్క 

పిల్లి తొంఢడపిల్ల తొండపిల్లే... ఇద విత్తన 
జ. వాసనే - చెట్టు వేతుబాతిది పుట్టదను 

నట్టి సామెతవంటిదని భావము కలదియే, 

(ఆంధలోకో )) 

వులిమో(ది వుట్ర-- ఒక పాంథుం డడవి 
నడుచుచు రాత యొద్దనుకొని యొక పులిపె 

నెక్కి పరుగ త్రించుచుండె నంట, ఆపులి వానిని 

మనుష్యుండని యెజుంగక పులిమోందిపుటి 

యను జంతువుగా భావించెనంటట, ఉదయమున 

వాం డది పులిగా నెంచి జడిసీ యొకకొమ్మను 

బట్టుకొని చెళ్తుక్క పులి తసను పుట విడిచిన 

వాలు నని చౌాడువెచి పాజిపోయె నట. 

(ఆంధ లోకో క్రి, | 

పులిసూసాలు పట్టుకొని ఉయ్యాల 

లూ(గినట్టు-- (ఆంధ్రలోక్న .) 
పర సో దకుపడాపతికమా ర్తెలలో 

నొకరితే,క స్వ్యపమహ 

పొలోము లనంబడిరి, చెవేం దునిభార్య యగు 

శచీచేవి యీమె సంతతిలోనిడె, (కస్యపుని 

భార్యలు చూడుండు, ) 

పువ్వులమ్మిన ఊరనే కట్టెలముట- 
(ఆంధిలోకో 3. 

వుష్కురము-తిర్భము -- — ఈ మహో 
తీర్థమును తీర్ధ రాజ మనియు, తీర్గనాయక 

మనియు నందురు. ప తపపక 

(ొెల్లింటి అజయ మేరు) పురమునుండి యీడు 

న్నరమైళ దూరమున నున్నది. ఇచటి గాను 

మునకు “ఫపుఖా” రని వాడుచున్నారు.. ఇది 

కొన్ని వేలజనా భాగలచిన్న గామము, పుష్కర 

తీర్థము ( చెటువ్రునకు మూండు చెసల స్నాన 

భట్టములు 'చేవాలయములతో నిండి యున్నవి. 

ఇది పితామహుని (విధాళ పక్సిను వేది. 

240 

హా ౦తేలవారు 

1918 

_ పళువ్రల సంతయు, 

వుమ్మరము-తీర్థము. 

ఆదిని పర మేశ్యరుండగు నంకరుండు థకిని. 

పరిణయమగు కాలమున చూడవచ్చినవారిలో 

పలచిత్తు. డగు విధాతకు మనస్సునందు: 

మోహావేశము కల్లుకతన, మానసికశదోష మే. 

గాక్క కాయికదోపము గూడ సంభవమై, సభ 

యందు హోహాకారమును, య్రీలయందు విన్న 

దనమును జనింప, పరమేశ్వరు. డను గహీంచి 

అంతటి సంతొషసమయమున రశీంప నెంచి, 

భూమియ =ద లి సారముందీసివి ధాతకిచ్చి, యిందు. 

స్నాతు(డ వె పూతుండవుగమ్మనియె నంట 

దాని నావిధాత గై కొని పూతుండై తనకమండ. 

లువున నిడికొనియె నంట, వీదప వామనాన 
తారకాౌలమున బలిచక్రవర్తి నడిగి మూండు. 

పాదముల పీ దేశము నందిన వామనుని పాదము. 

(బ్రహ్మలోశమున కరుగ్యవిధాత దానినితనతండి. 

పాదముగ చెటీంగి తనకమండలువునందలి గంగో 

దకమున పాద్యమిచ్చి కడింగనంట, అది యట. 

నుండి జాజి యిచటంబడీ ఈశీర్థమయ్యె నంట. 

పద్మపు రాణమున దీనిగాధ కొంత వెప్పయిడి, 

నది. విధాత యిట నొక కతువు నాచరింప 

నెంచి తన భార్యలగు సరస్వతీ సావితు”లు రా 

నిరాకరించినందున గాయతి)తొ నిట కతు. 

వొనర్చె నంట, దాని నాప ండ యగు 

రత్న గిరినుండి గాంచుచుండిన సావితి) యలిగి. 

వారల నందబను శవించెనంట, నాండాదిగ నాగి 

రికీ “సావి తీగిరి”యని వేరయ్యెను. విదప గాయ. 

త్రయ ఆ శాపమును బాపె నంట. 

వట పథాన చేవళము బంహ్మ్ బేవునిది 

గాయతి వ గూడి యున్న ది, పుష్క-రము- 

నందు బ్నే ష్టవేది, మధ్యమ వేది, కనిష్ట వేదులు. 

కలవు, పుష్కర సరస్పునందు అర్ధసంఖ్య పదికో” 

టనీ యందురు. కొ _ర్లికపౌర్లమి నిట గొప్పస్నా 
య తాల af i 

నయా తే జరుగును, ఇట నక్కాలమున గొప్ప, 

పళువుల ప౦దర్శనమును,. 



ఫుష్క-రవతి (పురము) 

జరపుచున్నారు. అందు ఒంటెలు ఎడు గుటి 
యి లు 

ములు సిక్యయి:పం _బడుచుండునుః 

తు లు; పంజాబీలు, ఆప నులు ముద లగువార్త 

శకులు వాణిజ్యము నడుపుదురు. 

రాజపు 

ఈ పుమ్క-రుండు పంజోండు నదులయందు 

పంెండుసంవత్సరములలో తిరుగు చుండున (టి, 

బృహస్పతి యేకాకియం దుండునో అకాల 

యని మెటుంగునది. వాటినే 

“ద్వాదశ నదిపుహ్మ-ర రము” లనియెద రుం 

ఈపుస్త్యరు( జాయానదులయందు (పవేశించి 

ముఖ్యముగా ప ర కోండు దినము లుండెడి నని 

మేషరాకిగతు 

వృషభ 

నగ్శడా శేవ్యానదీపుష్క- 

చెప్పబడినది, ౧ గురుడు 

డగతజి గంగానదీపుషమ్క-రము, -౨ 

రాకిగకుం డగుకటి 

నము, ౩ మిధునమున సరస్వలన నదిప్రుష్కు-రము. 

ర కర్మా_టకమఃన యమునానదీపుష్కురము, 

౫ సిహమున గొాతమిోా (గోదావరి స్ట 

పుష్ ముం ౬ కన్య క శా హానదిప్రువ-రము 

వ. నా సృళ్చికమున 

౯ ధనుస్సున సింధు 

త. రము, ౧౦ మశరమున 

(తుంగ భా నదీప్రుష్క-రము. ౧౧ కుంభ 

మున భీమరధీప్రువ ౧౨౨ మానరాళి 

గతుం డగుచుండ (గ (గురుడు పిణేత లేక 

గారము, 

(పాణహి తానదిపుమ్క-రమును వచ్చును. పుష్క 

రము గురుని (పవేశముతో | వారంభమై పండెం 

డుదినములవజు కుందునని చెప్పంబడినది 

వుషు రవతి (వురమ్ము- శ్రీ 
సోదరు( oa భరతుని శండవనుతుంయను 

.వుమ్మ-రునిచే నిర్షింపంబడీన పురము. 

ఖీ రొముని 

పుష్క రారణ్యము - — అజయమేరు 

(ఇపుటి అబ్బీరుపురము పొరింతమున. విధాత. (ఇప్పటి అళ్మరపురము) 
ఖారకడ పుష్టరమను WE పశ్చిమ వేదిక యగు “పు 

1914 ప్రమ్మ-లావతీపురము 

సరస్సు కలదు, ఆ (పాంతారణ్యమునపు 
; పుష్క- 

రారణ్యమని పేరుం మ చూ, 

వుష్కురారు౭కి-పూరుసంకేళి చంద్రవంశ 

శత్రయుండు. NE నాటా! తండి) 

బుతయు:ండు, ఇతనిసంతతివారు బా వ్నాణు 

లేర 

వుష్కరాంశ -జ్యోతిమకాప్రునునంద 

మేళ రాళిలో నిరవదియొకటవ భాగమును, వృష 

భరాశిలో పదునైదవ భాగమును, మిధునరాశి 

లో చిరువదినాలుగవ భాగమును కర్మా-టక 

ములో ఏడవభాగమును, వింహూరాశిలో నిరు 

వదియుకటవ భాగమును, కన్యా రాశిలో పదు 

నాలుగవ భాగమును, తులలో నిరువదినాలుగవ 

భాగమును, వృశ్చికములో నేడవభాగమును, 

ధనుస్సునం దిరువదియొకటవభాగమును, మకర 

రారియుందు పదునాలుగవ భాగమును, కుంభ 

రాకియం దిరువదినాలుగవ భాగమును మోన 

రాకియం చేడవభాగమును పువ్క-రాంశ లన 

బడును. ఇవి శుభ్గపదము లయిన మేలును 

లేకున్న కీడు నని చెప్పంబడినది. 

వుష్కరిణ్--* 
శ్రీలు గాన నగుచున్నారు. ఉల్ఫుకుని భార్య 

యొక పుష్టరిణిః ఈమె కుమారుడు అంగు(డు. 

పేరుగల వా రిర్వురు 

వ్యుష్ష భార్యయొకతె. ఉల్ముపని భార్య మజీయొక 

పుష్కరిణి. కమారుండు సర్వ తేజస స్పుః 

వుష్క్లలద్వపమం--ఆక్సన్ నది కుత్తర 

భాగము మొదలుపశ్చిమతార్తార చేశ భాగమును 

గల్పుొనిన మధ్యఆసియా యనంబడు చేశ 

భాగము, దీని కుత్స లి భూష్కరం (క 

బొఖారా)శబ్దమనిపెక్కండ్రు — 

పుష్కలావతీ పురము -- తొలుత 

ఉత్సలావలీపురము. కు (-క్రేల్రీ యనంబడు 

తావ. (గాంధార దేశము చూడుడు.) - 



ఫుస్పకము 

పుష్పకము-- ఆకాశగమన అంతరాళ 

గమన శకృలుగల యొక విమానము, ఇది 

తొలుత బివ్మా దేవునివలన కుబేరున కీయ. 

బడుట “కు బేరపుష్పక* మని వాడుక యయ్యెను, 

ఇం చెందటు కరార్పుండినను నింకొక్క-_రికిగూడ 

తావుండేడి దంట, కాన నేంటికిని అనుకొన్న లె 

కన్న నెక్కుడుమంది కూర్చుండ గల్టన తాను 

నకు “కబేరపుప్పకి? మని సామెళగానందురు. 

రావణుడు కుబేరు నోడించి యీపుష్పుకము 

నపహరించె ననియు, లంకాయుద్ధమున రావ 

ణుడు నిహతుం డైనకతన _ నీవుష్పకము 

శ్రీ రామునివశమయ్యె ననియు జెస్పంబడినది. 

పుష్పకానసము-ఆంగ్ష » Green Sul- 

phate of Iron సం, పువ్చకానీసం, ఇది 

యించుక పచ్చరంగుధాతువు గల్లియుండునది, 

వేడిచేసి కఫరోగములు, కంఠరోగములు,కంటి 

దగ్గరపుట్టిన వణము (అనంగాలూతికరొగము), 

తాపము, లీతలము, శతకవ్వము (అనయా 

బొల్లి, వాతరో గములునివారింప నగునని చెప్పం 

బడినది, 

పుష్పగిరి తిమ్మన కవి ఆంధ్ర 
లలో నాధునికులందు పేర్కొనయుడ్ినవాండు,ః 

బాహా హ్నృణు(డు, ఆశ్వలాయన సూతుడు, 

విశ్వామిత సగోత్ఫోము, తండి) పే రప్పన్న, 

నివాసము. నెల్లూరు మండలములోని మోడే 

గుంట యని చెప్పంబకి సనది 

ఈతండు రచించినది “సమోరకుమారవిజ 

యము”, “భ్ రృృహరినీతిశతశము” (లెని! 

'గించినది. 

పుష్పగిరి (పర్వతము దతీణ దేశ 
"మున వలయ ంముని నిప్పుడు “నెగె స 

యనంబడుచున్న ( దశీణమధురాపుర ము పక్క. 

ఆగనంతేరా సహినిగ ప వహించుచున్న) కృతమా 

1915 ఫ్రుహ ఏఫలపరీత. 

లానది. జన్నించుతావునంగల _పర్వతభాగము: 
నకు పేరు, ఇది తొల్రింటిపెరని న తలం, 

స 

_దీనిపాశంస కన wee ౫2 

అధ్యాయమునను, విష్టుపు రాణము ౨-5 యం: 

దునను గాననగుచున్న ది. 

ఫుష్సగిరి (ఎఠము) _- పుష్పగిరిపీఠ 

మన నంద అెజిగినమాటయే, ఇది శ్రీ శంక 

రాశార్య స్థాపి తేవీళ ములలో నొకటి, పుష్పగిరి 

దేవాలయము సుప ము MSM. శైలే 

బొంబై లెనుపె నున్న కమలాపురం స్రెమనునుండి 

*ఖాన్యదిశగా నై దుమైళ్లలో ఫుష్పగిరిఉన్న ది. 

ప్రష్పదంతనాథుండు-- క జై నతీర్ణకరు 
లలో నొకడు. (శీర్ణకరులు చూడుడు. Es 

చిహ్నము మొసలి, ఇమ్యాకునంశమ క్రియుడు. 

తండి పేరు సుగగవరాజూ, తల్లి రామూ బేవి.. 

జన్మస్థంను కాకింది నగరము. (కాకనద 

పురము ఇప్పటి భోవాలాజ్యుములోని సాంచి. 

పొడవు నూజుధస్సులు.( ధనుస్సు మూండున్నర 
మూర. శ్యేతవర్హము, ఆయువు శెండులకులు.. 

గ ణధర్చంఖ్య ౮౮ ము సుమేరు 

నీఖరము. (శిఖరీజీ లేక అర్భుపర్వతశిఖరము), 

తొమ్మిదికోట్ర సాగర్. 

ప్రస్సిపుటహస్తము (హౌ స్తాభినయము.- 
చూ, భరతే శాస్త్రము చూ 

స్రస్సఫలపరిక్ష (కాలవిజ్ఞాన శాస్త 

మున వివరింపబడిన పరీక్షలలో నొకటి, (కాల 

Wg శాస్త్రము చూడుడు. 

చెటు పూవులు పూచుట, కాచుట ఎజుంగం 

దగినవి. క 

౧ అకోకనృక్షములు, బ్రహ్మదండి లేక బహ్మ 
మేడిచెట్లు విస్తారముగ పూచి కాచినసంవల్సే 

రము పెరుపంటలు బాగుండు ననియు, 



వుష్నఫులపరీత్ష 

౨ కర్పూరపు టర(టి చెట్లు బాగుగ కాచిన 

'సంవత్సేరము నల్లయవిసె మొదలగు నల్ప ధాన్య 

ములు చక్కగ ఫలించుననియు, 

3 చింతచెట్టు పాలచెట్లు నల వేములు విసా 

రముకాచిన ధాన్యము చక్కగా పండుననియు, 

ర తుమ్మికి చెట్లు (కెందుకము) విసారము 

"కాచిన జొన్నలు చక్కగా పండుననియు, 

౫% ములుమోదుగులు విసారము పూచికాచి 
నకొజ్ఞలు చక్కగా పండుననియు, 

౬ మొలలు వినారముపూ చినను, రావిచెట్టు 

విస్తారము కాచినను, ఆసనాలు ప | 

చక్కగా ఫలించుననియు, 

౭ వావిలిచెట్టు విసారముపూచినచో ముత్య 

ములు విస్తారము వొరకుననియు, 

౮ా తిలకము లు (బ్ ట్టుగు చెట్టు) విస్తారము 

శాచినచో వెండి చౌళయగు ననియు, 

డో బిక్క చెట్లు, మా నడు చెట్లు విస్తారము 

చినచో బంగారము చౌక యగు ననియు, 

౧౦ అ శ్రీశట్లు విసాకము కాచినచో రాగి 

చెెకయగు నప యో 

౧౧ ఎజ్జగోరింట చెట్లు విస్తారము కాచిన 

నజ ములు చక యగుననియు, 

౧-౨ మం కిన చెట్టు విస్తారము పూచినకాల 

మున సగడము లధికముగ ద్ "రకు ననియు, 

౧౩ బచ్చలీచెట్టు. విస్తారము కాచినచవో 
ఒంకులు os ననియు, 

౧౮ అరటిచెట్టు విస్తారము కాచిన సంవత్స 
రము గొడ్డెలు వృద్ధియగు ననియు, 
౧% బలరక్క-సి చెట్లు విస్తారము పూచిన 

సంవత్సరము ఏను(గులు పను ననియు, 

౧౬ వాదిరిచెటు ఏసారము పూచిన గోవు 

లబడ నందుననియు, ల్ల 

౧౭ అడవితం గోడు. శెల్ల, అనప, -కసును 

1916 పుస్పఫలపరీకు 

ఈవృశములు విస్తారము పూచినచో దేశము 

సుభిమీతమై యుండు ననియు, 

౧౮ తామరలు విస్తారము పూ చినసంవల్నే 

రము బా ఏవ్మాణశాఖ STN) 

౧౯ శీలువలు విస్తారము పూచనకాలముల 

కతి) య శాఖ లభివృద్ధి గాంచుననియు, 

90 జమ్మి చెట్లు, చండగచెట్లు విసారముగ 

గాచినకాలమున చేశమున పంటలు చక 

ఫలించు ననియు, 

౨౧ వేయశెటు విసారముగ గాఛచినకాల 

మున చేశమున రోగబాధలు లేక పజ లారో 

గ్యమున మనెద రనియు, 

౨౨ అడవులలో వృతములు విస్తారముగ 
గాచినకాలమున దేశమున పంటలు తక్కు_వగ 

ఫలించు ననియు, 

99 కొడెసచెటు విసారముగ కాచినకాల 

మున దేశమందు హ్ రోగపీడితులైయుందు 

రనియు, 

ఆ కడప చెట్టు వి సారము కాచినకాలమున 

నర్భములు స్యల్పముగ గురియు ననియు, 
9౫ జీడి చెట్లు ఏసారము కాచినకాలమున 

ప్రజలకు భయముగల్లి యుండుననియు, 

౨౬ నాగ శకేసరములు విస్తారము కాచిన 

కాలమున చేశమున వాంతివ్యాధులు కల్లి 
యుండు ననియు, 

౨౭ బిళ్ళుడుచెటు విసారము కాచినక్రాల 
మున చేశమం దగ్ని భయ మనియు, 

జిల వెలగ చెట్టు విసారము కాచినకాల 

మున గాలీ మిక్కుటముగం గట్లీయుండు ననియు, 

౨౯ బుడమువెటు ఏిసారము కాచినకాల 
మున అంతకలవాములు కల్లియుండు ననియు. 

3౦ లొద్దుగ(లోధం గ), దిరిశెన విస్తారము 
పుష్పించి నకౌొలము న దేశమున పంటలు తకు 



“వుష్పలగుడ న్యాయము 

వగ ఫలించు ననియు రెట్టమతమునం జెప్పం 
“బడినది, 

వుష్బలగుడన్యాయము-అజచిలల్లరి 
చేయుచున్న కుక్కలలోనొక కుక్క పెవిసరినక టి, 

దానిచుట్టుపట్టనున్న కుక్క-_లంగూక శాంతింప 

జేయును. 

చాధగల్గించుదుష్టులలో నొక్క-నికి పతిహతి 
ఎనొసుగిన తక్కినవాకు శాంతింతురని భావము. 

వుప్ప వంతగో! తము-_(జొళధ్య ఉపగ 
ణము చూడుడు.) 

వుషు వంతు(డు- ఉపరి చరవసువుసంతతి 

“'వాండగు నొకనరపాలు(డు. 

వుష్పవంతోపకారన్యాయము---౩ది 

జ్యూతిశ్శాస్త్రు మందలి న్యాయము, పు స పుష్పవంతు 

లన సూర్య చందు"లని యర్థము, ఏ రుపకారము 

చేయుటయందు దములని ఇెప్పంబడినవారు. 

పుష్ప వతినది-9ప్పుడు తిరువాన్కూరు 
రాజ్యమున “పంచె వ యను పె న్ బరంగచున్న 

నది. వరాహపురాణము ౮౫ అధ్యాయమున 

దిన్మిసశంస గాననగు చున్నది, 

పుఖృాంజనవు-ఇదియొకజూతి రాయి 

యనియు, దీనిచూర్షము లేక భస్నము. డోవిరి 

గొట్టునొవ్పి, ఎక్కిళ్ళు, ఎలుకకాటు విషము, 

శ ఫము, స నే త్రములనుండీ సీగుకాటుజిబ్బు, 

లూాతిక (నేతములకడ వ్యణములు) న్యాస 

“కాసలు నివారించునని చెప్పంబడినది 

సుమ్బర్హుండు- తండి) నత్పరుండు. తల్లి 

Ls వీతానుహు(డు ధున్ర(డు, (ఈకేడు 

క షన క (౮ సు ఏఏ, 

సల poy 
శద ప్రభా ఈమెవలన సుతులు పాతర్మ్మ 

ధ్యందిన సాయంతేనములు. ౨ దోమా ఈమె 

వలన సుతులు పిదోష, నిశీధ్య వ్యుష్టులు. 

1917 పుష్య రాగము 

వుష్పాలగోత్ర త్రము- ప 
చూడుడు). 

పుష్సి గోత్రము (ఆకేయగణము 
చూడు(డు.) 

పుష్యమి నక్షత్రము --- ఆశసమున 
తొండరూపమును భోలి కనిపించు మూండు 

నతుతిములు కలిసియుండిన నమతిసము 

యము, జతి శృాస్ర్రుగ౦ంథములందు దీనికి 

అమ శేజ్యః, అద్యః, ఇజ్యక గురునామకః, జీవః? 

లీవ్యః, చేవపురోహీతిశి, పువ్యకి, పూజిత్లః 

వాగీశః అను పదములను పర్యాయపదములుగ 

వాడియున్నారు. దీనికి బృస్పతి అధి దేవత, చేవ 

గణము నతతిము. ఊర్థ్యముఖము, పుంస్వ 

భావము, ఆండుమేంక్క వీికాకి 

ఈ నకుతస్రంబంధము లనియు, పవేశించిన 

కమ? ప త్యాజ్యమ (వి వసుటికలు) 

నియు,నలువదినాల్లుగ డియల పె నమృతేవునియు, 

శీపిస్వభావనతుత్యు మనియు జెప్పంబడినది 

పుష్యమితు9 (ఢం మగధ టేశ మేలిన 
శృంగవ శ నృపతులలో మొదటివాడు. ఈతని 

సుతు డగ్నీమ్మితమహారాజు,(భార్యమాళే విఠం 

-ఈవిషయము మహాకవి 'కాలిదాసకృతమగు 

నాళ వికాగ్నీ వితమున స్పస్టీకరింపయబడినది. 

తొలుత పువ్యమితు9(డు మౌర్య (మురసం 
తతృివంశ నృపతులలో క కడ పటినాండగు బృహ 

దథునికడ సేనాధిపతియై యుండి వీలు చూచివొని 
క్త 

యారకనింజంపి తాను రాజె నవాండుం 

ప్రష్యరాగము-. వుక్యకాగము నవ 
రత్న ములలో నొశటిగం చెప్పబడినది. ఇది 

వజ పాిరంభదశ యని పెక్కండు 

తలంతురు. రసాయనశాస్త్ర వే త్త లిడి మరకత 

కుటుంబమునకు జెందిన దనెదరు, దీని నాంగ్గ 

రసాయన శాస్ర వేత్తలు “A transparent 

నా <4 



or translucent precious Stone 

composed of oxides of aluminium, 

silicon, and fluorine” అని వివరింతురు. 

ఇది సామాన్యముగ శెల్లదిగ నుండును గాని, 

యిందు పసుపుపచ్చరంగువి, ఒకప్వు డాకుపచ్చ 

రంగువి, ఊదారంగువి, ఎజుపురంగువి, రంగులే 

లేక కేవల స్వచ్చతగలవి కూడ. గల్లుచుండు 

నందురు. ఇందు మేలుజాతి పువ్య రాగములు 

అన్ని విధముల వజ పుళేళుకులం గల్లియుండును. 

ఆంగ్గఖనిజశొ స్త్ర మన౭దగిన Minera- 

logy మేర కిది A mineral aluminium 

fluosilicate అని వివరింప బడినది. పువ్వు 

రాగము (r6155 (లేక Granitey శిలలం 

గూడి దొర కెడ్ని, ఇంకను 11050026 Tour- 

maline, Mica, Beryl లతో సంబంధము 

గల్లి దొర కెడిని, 

పుష్య రాగములం దించుక్ దట్టమై నారింజ 

రంగు ధాతువు గల్లినమణికి విలువ యధికముగ 

నుండు నందురు. కెన్తము లగు పుష్యరాగ 

ములు డోరల్ పర్భలేములందు దొరకున(ట. 

బ్రెజిల్ “దేశపు రాళ్లును శేషము లందురు. 

బజిలు పుష్య రాగములు వేడి చూవీన Pink 

వర్షము నందునంటం ఇవి చౌళధరలు గల్లియుం 

డును, ఇందు హినపుజాతికి 02201148 అనె 

దరు. ఇవి పసువుపచ్చ, ఆకుపచ్చ, ప 

గల్లీియుండు నయ 

లా. T2p0Zz0s. జరను, Topazos.¥ox 

Fopaz. సం పుమ్య రాగ మణిః, 

పుష్య రాగము శాస్తోంి కృముగ భస్థ్రము 

చేసిన నది వాతదోషము నడచి యధిశముగ 

జరఠరదీ క్రి వి నిచ్చుననియు, ఆయుర్వు ద్ధి సీర్య 

నృద్ది, బుడి బలము గల్లించు ea జెప్ప 

బడినది. మన చేశమునవుప ష్య రాగములు తె తెల్పనివి 

1918 

మాత్ళమే తజచు గాననగు చుండును, లేక 

తెల్పనిరాళ్ల నె వృుళ్య నాగము లనుచుందురు. .. 

వుస్త సకభాండాగారము లేర లైబ్రరీ--: 

భరత చేశమున వు సక భాండాగారము భం 

నుంజినవీ, వాటిని సరస్వతీ కాలయములుగ . 

తలంచెడివారు, _లెబిరీయందు గంథములను 

నిల్వ జేసియుంచుదురు. ఈజిష్టు"దేశ్రమునను, బేబి: 

లోనియా చేశముననుు, ఆసియామైనరు దేశము 

నను కొన్ని పు స్తకనిలయములు తరువాత చెప్పం 

దగినవి యుండినవి, ఐరోపాచేశపు లైబకీలు. 

కిస్టి యను మతేవ్యా ప్రి వీకి& “బెదప చేర్పడీనవి. 

a వ్యాక గంథములు, అచ్చు గంథ 

ములు, కాగితపుపు స్తకములె గాక, తాళపత్ళ 

(గ్రంథములు మొదలగున వన్నియు పు స్తశములే, 

యం గొప్పగొప్ప వు స్తకభాండాగా 

రము లేర్పడీ యుంట విచిత) మనిపీంచెడీనిః 

బరోడా సంసానమునందు “టావెలింగు లబ 

అఫి చకంములవై నూరూరి 

కంపబడుచు.. తిరుగుచుండు నంట విజ్ఞానము 

వెదజల్లు సీపు స్ప సకసము దాయములు విద్యా 

ఇ్యృపక సాధనములు, 

దీలు” కలవటం 

పు సకము - సంచితమైన యొకనిషయము 

_స్టక మనంబడును. పు_స్ధకమునందు చేర్చ 
— 0 

IE బడిన విషయము విజ్ఞాన మైనను గావచ్చును, 
లెక శాస్ర్రుమైనను గావచ్చును. కేవలవిషయ 
ములచే నిండి మనోరంజకమైన పృబంధపద్య 
ములుగ గాని కథలుగ గాని నవలలుగం గాని. 

ఇ్రతరవిషయములు నిండినదిగ గాని చరిత్యగం 

గాని ఉండవచ్చును, ఏది యెనను వూర 

జేర్పంబడినది పు స స్త్ మనిపవీంచుకొనును, 

భరత చేశమున నాదికాలమునుండి పు_స్టక 
ములు తాళ పత్రములతో చేయ(బడినవిగ నుండి 

"నవి. అందు శ్రీ తాళ మనంబడిన వెడలుపు. 

డు నధికముగం గల్గిన యొక శేస్థమగు 



“పూచినపూవ్చలన్నీ కాయ లేమి శే... 

జాతి తాళపత్వము. (కాటియాక్సులు "పు స్టక 

ములుగంజేయుపదతి చరితి ఎ వ జాపకము 

లేని తొల్లి ంటి హౌలమునుండి భరత చేశమున 

_నుంట సు నుపినిద్ధమే.. 

ఇప్పటి నేడు వేల సంవత్సరములకు పూర్యము 

ఇాత్ర్రియనులు వారి గంథములను మట్టిఇటుకలం 

బోలిన దిమ్మశేకులె లిఖంచి శాల్సి గట్టి 
'పబిచిప్రు స్ చాండా గారములందునిల్వయుంచు 

వారని బయల్పడియుంట యంద "రెటీంగిన దే. 

ఈజిప్టు దేశమున హూరీరగన్- (Papyrus)చుట్లలను 

విప్పీ వాసి వాటిని దిరుగ చుట్టి గొట్టము 

లలో దూర్చి నిలయుంచు చుండెడివారు. 

తర్వాత పార్చిమెంటు కాగితములు, గోనెవీచు 

'కాగితములు, మ లందుకొని పుస్తక 

ములు కాసాంగినవి, ఆకాలమున పలుచని 

చర్చముల సె వాసి చేసినపు సళములును గలవ్ర, 

ఇవీ యన్నియు వా్రతగగంథము లే, 

క్ర, వె, ౧౮౫౦ వద్దనుండి ముదా9యం తే 
ప క వాటితోపాటు కాగితముల యఖి 

కరత re SE గలించినవి. ఇప్పుడు 

కాగీతముల వె నచ్చు చేయయబకిన (గంథముళు 

సర్వసామాన్యములే. ( శౌగతేములుచూకుండు, 

పూచినవూవులస్సి కాయలే మైతే 
పుడమి భరింప(గలదా?-(ఆం ధలోళో క్రి 

పూతికచెట్టు (తూతికచెట్టు, పూతిక 

పండ్లబెట్టు) ౪౮. Morinda Citrifolia, 

Mulberry tree. పూతిక చెట్టుపె పట్టుపురుగు 

“నివాసమెర్చజచుకొని చక్ర పెరుగును గాన 
పట్టుపురుగుల. బెంచువా శీశెట్టను నాటి పెంచు 
దురు, ఇవి పండ్రపంగాడ పెంచుట కలదు, 

ఇది పెద్దపూతిక, చిన్నపూతిక యని ద్వివిధము. 

1919 నాగరము 

పెద్ద పూతిక పండ్లు నాలు గంగుళముల పొడవ్ర 

eae జరిగి పెద్దవిగా నుండును. చిన్న ఫూతిక 

పండ్లు ఒకటి లేక ఒకటిన్న రయంగుళము సకంయె 

“పెరుగు. ఈ శెండింటీియందు తీయనిరుచి 

గలవి పులనిరుచి గలవి యని యొకొ_కటి 
ద్విప్ధమై యు గాన పూతిక నాల్లు 

భేదము లని చెప్పందగి యున్నది. 

పండ్లు సమథాతువు గల్లించును. భకీరర క్ష 
మును శుభపబిచుకు. . పట్టుపురుగులకు దీని 
యాకులు మంచియాహోరము గాన వాట్రపై 

బ్రతికి పట్ట పటుకాయల (Cocoons) నిడును. 

తీయనిపూతికపండ్లకు సికింజబీనును, పుల్రని 

పండ్లకు "వేనెయు పరిహారములని చెప్పబడినది, 

పూతికరంజచెట్టు — (చెమలిఆడుగుల 
చెట్టు చూడుడు. 

వూతిమాష గో ఉప 
గణము చూడుడు. 

వూతిమాష గో తము కుకర్ణ్యగ 
ణము చూడుడు.) 

పూతిమాష గో త్రము-- (నసి్లగణము 
చూడుడు, =) 

వూతిమాష గోత్రము-(భరద్వాజ ఉప 
గణము చూడుడు.) 

పూనానగర పరర బొంటై రాజధాని 

| యందు. బొంబె బె నుండి ౧౧౯ మైళ్ళదూరమం 

సున్న మహో రాఫ్ట్ర నగరము, తెల్లింటోవునఖా” 

ని చేరుండిన 'యీవురము రానురాను వునా 

యనంబడి, ఆంగ్ల కాలమునాడు “ప్పూనాలో. య 

య్యెను, మహారాన్టు మ్ద్రులు లు “పూణే”. యనెదరు- 



పూనానగరము 

మూతా నది (ము క్తిదా నది) మూలానదిలో 

(భీమరఢీ లేక భీనుర ధ్యా సదికి మూలమగునది) 

సంగమించుతావున తొల్రింట నిర్మింపంబడి నలు 

చెసల వ్యాపించి, యిష్పుడు గోప్పనగరమై 

యున్నది. పరిసరములం గల పార్వతీగిరివై 

నుండు పార్వతీ "దేవాలయము సుందరమై 

అ యున్నది. ఇట సంవత్సరమున 

రెండునెలలు బొంబె టె గవర్నరు నివాస మొనర్చు 

నుగాన ప ప్యభుత్వభవనములు, కచేరీలు “గే 

యఖంగ”డ నంబడుతానృన నిర్మింప బడియిన్న వి, 

పూర్వము మహారాష్ట్రల బన్నత్యేకాలమున 

నిది పీస్వూపరిపాలకులకు నివాసనగరమై యుం 

డెను. వారినాటి భవనములు, కట్టడములు, నిటీ 

వల నిర్శింపంబడిన నీవాజీముహారాజువి, [(గహము, 

చక్కనినవీనమైనకట్టడములు, నగరసౌందర్శ నము 

నభివృద్ధిపజుచినవి, మీస్య్వూలనాటి పీరా వాస 

నందలి చారి వినోదభవన మిప్పుడు బాన్ హోలుగ 

నున్నది. విద్యానంతమగు స్థానము,ఇచట సైన్య 

స్థానమగు ర స్య నాలు మెలి దూరమున 

గలదు. వేడి తగ్గి యించుక సమశీతోవ్ష ప దేశ 
మగుట పూనాపరిసరముల వృతీములు మొక కలు 

లతలు చాల బాగుగ పెరుయగను. కాన మల 

మున తోట లధికముగం గలవు. 
దూరమునం దున్న శింగూర్ నందలి నిం 

పదిమెళ 
రం 

ఘడము (దుర్గమును), ఇరువది మెళ్ల దూరమునం 

దున్న వురంధరదుర్గమును, మహారాష్ట్ర ప్రభు 
త్యమునాంటి దుర్గము లీప్యడు చల్లద నపు 

టారోగ్యవ దేశములు? వాడంుడు చున్నవి, 

బోం'చాయినుండి పూనాకు ఎలక్టి | యర 

సంబంధము కల్పయికియన్న ది. ళ్ 

ఇది యుప
 డు a 

1920 

చె రాజ్యమున, బొం టే కిం 

బిదప్క ముఖ్య నగరము, కె, ఎన్నిదవ శతా: 
బమున తెలిగాంవద్ద దొరకిన శాగిశేపశాసన 

ములందు పూనానగరమునకు తొలింటికాల- 

మున పునాక-పౌనిక-ప్రున యని పెప్టండినటులల 

దెలియుచున్న ది. 

దినిప్రశంస వాయుపురాణము ర్ర౫% అధ్యా, 
యమున గాననయ్యెడిని, 

వూనిశాఖ క్షతింయులు-- (పిమార 
శాఖ నీ త్ర)యులు చూడు(డు) 

పూపరి గోతంము -- (శండిలగణము 

చూడుండు.) 

వూమోస్ రాయి (Pumice stone)- 
ఇది లాటిన్ భాసా జన్యపదము*, నురగరాయి 

యని యర్థము. స్పంజింబోలిన చులకనిరాయి. 
నుకగంబోలియుండును. అందు గుల్ల తాన్రలందు 

నిది భూగర్భమందలి 

సరిలీల 

గాలి యుండె ననియు, 

మహాతిక్ష మైన వేండి కేర్చడీన దనియు 

నలు తెల్పుచున్నని. ర్తిది అన్ని పర్యతముఖముల 

నుండి వెలువడుచు బె బై టంబడుచుండును, ఇంచుక 

ఇండియారబ్బరుకన్న గట్టిడె, అది చేయుపనిచే 
అధిశముగు బలముతో చేయుచుండునది. 

ఇది లాటిన్ఫాపాపదమగు నురగ యనునర్థ 
మిచ్చు Pumex పద జన్యము, సీటినురగ వె 
నుంట నీజీరందినది. అగ్ని పర్వతశిఖరములనుండి 

' ద్వారముగుండా నొక్కొ కప్పు డుడుకుచున్న 
(దవముచే సగర గొట్లంబడీ బుడగల సపాతముగ 

సతిత్వరితిముగ చల్లారి గట్టిపడునది, ఇంచుక 
కరకు” నుంట సిరామరకలను వదలంగొట్టుటకు 

దీనితో: పద్దచుందురు.. దీనిపొడుము పండ్ల 
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భొడియం దొక భాగముగం గల్పు చుందురు. 

Metal polish నందిది చేర్చంబడుచుండునుం 

ఇది భూమిలోపలినుండి యెక్పడునది గాన 

“పరిశీలకులు భూమిలోపలి పదార్థములను దీని 

నుండి యెజుంగుచున్నా రు. 

పూరకనుు-- యోగ శాస్త్రమున జెప్ప 

బడిన అష్టాంగ యోగములలో _పథానమగు 

నది పాాణాయామము. ఆ పాణాయామము 

పూరక, పంభక్, రచకాత్ళకము. (వాణయా 

మము చూడదు(శ 0 4 .) 

పూరక మనంగా వాయువును లోనికి పీల్చి 

ఛరీరములోపలిభాగమున పూరించుట(నింపుట) 

యని ప యోగ శా స్త్రమునందు యం 

అనువాయుబీజమును పదునాజుసారు లుచ్చ 

రింపం దగినకాలమున కుడిముక్కును మూసి 

యుంచి, యెడమముక్కు_ద్యారమున వెలుపలి 

వాయువును లోసికిం బీల్పుట పూరక మన(బ 

డును, ప్రాణాయామము చూడుండు.) 

ప్రిధమ్మప్రాణాయామ మనియు, ద్వితీయ 

ప్రాణాయామ మనియు, తృతీయ పాణాయామ 

మనియు (నాణాయామా భ్యా సము తివిధముగ 

'జెప్పం బడినది. అందు ప్రధమ పా" ణాయా 

మమున పూరకము కుడిముక్కు రంధ్యమును 

మూసి, యడమముక్కు-రంధిముతో వాయు 

వును లోనికింబీల్చుట యనియు, ద్వితీయపా 

ణాయామమున పూరకము ఎడవముముష్క-ను 

మూసి, కుడిముక్కు_రంధముగుండా వాయు 

వును లోసికిం బీల్చి పూరించుట యనియు, 

241 

1 పూరీ (పురుపో శృ్రమత్నెతము) 

తృతీయ పొణాయామమున పూరకము రెండు. 

ముక్కురంధ ములగుండా వాయువును లోనికిం. 

చీల్చి Mess జెప్పంబడినది. 

పూరకకి య కధిపతి బ హ్మ్ యనియు, 

ఇది ఉత్స త్తిచిహ్నా మనియు, పం డెొండంగుళ 

ములవటుకు వాయువును బిగియంబట్లి లోపలికిం 

బీల్చవలె ననియు, కంమముగ న భ్యాసాతిశయ. 

మున చేహమునందలి సర్యావయవములు నిండు 

నటుల వాయు గహణ మొనర్పనగు ననియు. 

ధాతునామ్యతే,. 

బలము, తేజము, అగ్నీ దీపనము గల్లించుననియు. 

దీవి య భ్యా సము పుష్ట; 

'జెప*ంబడినది. (అహాంగ ్హాగములు చః 9) ( లు 

పూరణ (లేక సౌరణ) గణము--. 
ఇది విశ్యామితే సంతేకియందలి యొక గణము... 

దీనిని మనియు నందురు, 

ఇందు ౧ పూరణస, ఒలు వొరణస 5 వారి ౪ 

ధఛాపషయంతస అని (1. గోత్యములు కలవు. 

ఏటకు పీవరరూపములు రెండు శలవు 
లం 

౧ విశ్వామితే,, పౌరణ ౨ వి శ్యామిత్యు, 

'దె వరాత, పొరణః 
రా 

వూరణ లేక పౌరణ గోత్రము అ 
(పూరణగణము చూడుడు.) 

పూరి (ప్రరుషోత్తమ క్రేత9 ము). 
(చరితపురము చూడుడు, 
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పూరుషామృగము 

వూరుషా మృుగవు--దీనివృత్తాంతము 
కొంతవజుకు భార కాంతర్లతేమగు సౌగంధిక హర 

'అకథను బోలియుండును. ధర్మ రాజు రాజనూ 

యము చేయుటకు సంకల్పించుకొని తద్విషయ 

ములగు నేర్చాట్టంగూర్చి శ్రీకృమనితో నాలో 

చించుచుండ దినమునకు కోట్లకొలది భుజించు 

భోజనశాలలను పరిశుభ్ర ముగ నుంచువిషయ 

మగు ప్రసంగము వచ్చెను. ఎంతమంది పరిజా 

రకుల నేర్చాటు చేసినను నిత్యము కోటానుకోట్టు 

భుజించి పోవుచుండు భోజనా గారములను ఆరో 

గ్యకరమగు సంకటంలో నుంచుట. కష్టతర 

మనియు, అందులకు శ క్రికలది పూరుపామృగ 

మను పేరిటి నరమృగాశారమగు వింతజంతును 

దుండునటు చూడ (గలదనియు, కౌవు 
"గ ల 

రప్పించుట సాంగు తకు మసియు 

ధర్భజునితో జెప్పెను, 

అుదుచే నదానిని టి రా వీములయ 
ది 

నియోగింపంబజెను, భీము డు తరాభిముఖుండె 
శి జాలి ము 

సే క, షనిరిషమాంమున బయలు వెడ లను, హిమ 
ఆలిగ్ణాొదిటి ౧ 

వంరిగిన యనంపర 
ఖీ 

మళ్క_డ నిరుదరుల నెళ్సేయినపర్వత పంకులచే 

వన్నగము దాజి కొంతద 

నాకమింపంబడీన యొక యిరు కేన మార్షమున 

మారుతి వోనవ్రచుండెను, దారి కడ్డుగా జ రాక్ళశ 

మైన యొక్ పు పండుకొనియుం డెను, 

మర్క-టము నధిగమించిపోవుట శుభోదర్క_ము 

కాదని భీముడు దారినుండి తొలంగుముని యా 

ముసలికో (తిని సామ భేద దాన దండోపాయ 

ములస ౨స్ఫదించెను గాని కార్యము లేకపోయెను. 

భీమసేనుడు తేనబలమంతే యువినియోగించి నను 

'ఆపండుకోంతితోంకనై నం గదల్పంజూలండయ్యు 

ను, అందు భీముం డదిసామాన్యమగు వానర. 

22MM A పూరుహామృగము 

ముకాదనియు, తనయన్న యగువాయుపుతుండే 

(హనుమ) తన్నిట్లు పరికోధించుచుండే ననియు 

గిహొంచి శరణాగతు(డై తనకార్యము నివే 

దించెను. 

ఆంజచేయు( డను) హీాంచి సోదరునిహాచ్చ. 

రించి పూరు పామృగోదంతమంతేయు పూర్తిగా 

నెటీంగించి తనవాలమునందలి రోమములను 

గుప్పిళ్ళు తనికొనిపో మనియు, 

ఫొ,క్క- రోవమము విడిచిన 

చోటునందెల్ల నొకొ_క్క_ శివలింగ ముద్భ 

వించుచుండు ననియు, ఆపూరు పామృగమునకుం 

రెండు 

నాసనిలో 

చాను శివలింగము నెక్కడం జూచినను ము 

మ్మాజు పదవీ ణము శేయునియనుము గల 

దషియు నుణీకొన్ని సంగతుల చెటీంగించి 

దీవించి వీశ్కొ ల్పెను, 

ఫీముసేను(కు పూరుసూమృగముండు పట్టు 

నకుం బోయి తనయన్న గారికార్యము నివేడిం 

చాను, పూరుహామృగము వచ్చుట కోంగికరిం 

వెను గాని మయొక్కసమయ టు కోరెను, యజ్ఞ 

శాలలో ప వెశించులోపున భీమసేనుడు తన 

కె డయణుట్టువడీనను చంది తినివేయుదుననియు, 

యజ్ఞ సొలలో ప్రవేశించిన వెనుక సీనియమము 

లేదనియు. జెప్పెను, భీము డందుల శంగీక 

రం బయలు చే జెను.పూరుపామృగము వెంట 

బశుచుండెను. భీముడు ముందు పూరు హామ్మ 

గము వెనుక మృగము దగ్గర పడినపుడెల్ల 

భీము డొప్కొక్కరోమము రాల్చుచుంజెను, 

వెటనే యక్క_డ నొక శివలింగము పుట్టు 

చుండెను, పూరుపామృగము తన యాచార 

ప్ఫకార మాలింగమునకు ముమ్మాణు పదవీ, 
ణము చేయుటలో, కొంత కాలాతీత మగుచుం 
"డెను భీము డింతలో ముందగు చుం జెనుం 

జట్టు హ్ స. శాలాదాగరమునణుకు 

వచ్చిరి. భమునిశరీరములో నర్గ భాగము శాలా 



"పూర్ణ గీరిమొయోా చేవీశె తుము 

.వరణములో నున్నది. మిగిలినసగము పెనున్న ది. 
"పూరుపొమృగము పట్టుకొన్న ది, తేగన్రపారంభ' 

"మైనది, ఉభయులును ధర్మ రాజునే తగవరిగాయ 

గోరియుండిరి ధర్మ రా జుభయవనాదములను 

“స్పూర్తిగా విని నిష్పమ పాతబుద్ధితో సగముశరీ 
రమునందు పూరుపామృగమునకు హాక్కుగల 

దనియు, భీముండు తనథరీరమునందలి సెనుండి 

వాతను సు గోల క తప్పదనియు 

తీర్పు చెప్పెను, 

పూరడమామృగము ధర్మ రాజు వ 

నెంతయు సంతోవీంచి భీముని శ క 3 

ధర్మజుని కిచ్చి వేసి రాడనూయానంతరము 

వజకు వారివెప్పుచేతలలో నుండి వీదస వెడలి 

పోయెను. 

పూర్ణగిరిమాయీ దేసీక్షేత 9వ — 
అగా అయోధ్య సంయు క్ష రాష్ట్రములలో ని 

తనక్పూరు రెయిల్వేస్థానమునుండి “సుఖడంగ్ * 

(నిర్జల) పర్వతము, న. 

పిసిద్ధ దేపిత్నై తము. 

సాలిగా /ముము, 

బ్రహం'దెవుమండి (బజారు) పా)తరోడ్డు 

తుండ్యాన్ మోందుగా నడుచును. ఈమార్ల 

మున చంపొవతినుండి పూర ర్ల గికిమాయీాశ్సే త్రము 

_౨౨ మై ళుండున సుం ఇది సు 

వా? పట్టణమును 

నకు ౧౮ మైళ్ళుదూర ముండౌడిని, ఇది చేసి 

పురాణ a క్నెతము, 

పూర్ణతిథులు-- కృష్ణపమే మునందు పప్టి, 

'స్టమి, అప్టమి, నవమి, దశమి, 

వూర్ణదర్ష్య __కాలాాజరమున కీవేకు గల 

దని వ ee ర౫% యందు కలదు. 

పూర్ణపాదాసనము-మాగ శ్యాప్ర్రుమునం 

'జెప్పంబడీన అసనములలో నొకటి, రెంకువాద 

ములు నేల మోరి తీన్నగ నిలువంబడి, రెండు 

“చేతులను మోంకాళ కడకు | వేల వే ముటోపూర్త 

1925 పూర్వచాళుక్య లివి 

పాదాసనో మనంబడును, దీనివలన నిదయు, 

నాలస్యమును తగ్గివోవునని చెప్పంబడినదిః 

వూర్ణానది_శసకీ నదియొక్క శాఖ కీచీరు 

కలదని పద్మపురాణము, ఉత్తర రణం వలన 

తెలిసెడిని. (కౌ కకౌశికానది 

పూర్ణానుస్వారము --- (అను స్వారము 
చూడుడు. 

పూ ర్రివు--ధాలేప అనుమతి యనుఖార్య 

యందుపుట్టిన కమా ర్నెకు పూర్ణిమ యని చేరు 

మటీయు త. (బి ఏప్ముమానసప పుతు9ండు) 

కళ యను భార్నయందు గల్లిన కుమూాగెకును 

పూర్ష్మ యని పేరు 

చాందిమాసమున చందు (డు ఫోడశ్షకళా 

os గౌర్తుండె యుండు మధ్య (పదునేనవ) 

దినము, ey శుక్ల స పక్షమునందలి కడదినమునకు 

పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) యని వాడుచున్నారు. 

పూర్చియాక్ష (త్రియులు-(చౌహోనులు 
చూడుడు.) 

పూర్వకర్మ సిద్ధాంతము -- (విధ 
విధానసీద్దాంతము చూడుండు.) 

ప్రూర్వగంగాన్ముదాన నది కిపేరు కలదు. 

పూర్వచాళుక్య లిపి --- ఇది తూర్పు 

చాళన్యలిపీ య యని సాడు వాడయిడు చున్నది. 

బది వేంగిలివినుండియు, నది గుహాలిపినుండియు, 

నయ్యది(మొ ర్యాక్ కటా శ్ర) చేవనాగరి లిపి 

మండియుజవించినది. (దాటణాక్యేలిపులుచూ, ) 

పశ్చిమ చాళుక్య్ణ లిపులు తిరిగి కలిసికొని 
వ. 

౦ధికాలపులిపి యెనది. (దానిం జూడుండు) జో 

పూర్వవాలుక్యలివి యిప టి ₹ “తెలుంగులివికి ఎక్కు- 

వగా పోలికలసంబంధమున సన్ని హితేపూర్య 

య మని సుప సిద్ధ పరిలీలకు లగు: శ్రీకొవు 

రాజు లమ్మణకావు వళ గారు వేరిడి 

యున్నా రుం 



పూర (మోమాం సాంగములు 

నన్నయ భట్టారకుం డీలివియం బే క 

భారతమును రచింప బ్యారంభించెను.. ఇప్పటి 

యాంధపూర్వ గంథము లీలిపియందు పెక్కులు 

వ్యాయంబడి యుండనోఫుం 

తూర్చుచాలుక్యే రాజులగు చేంగిదేశాదీళు 

లగువారి శాసనములు పెక్కు. కలవు. అందు 

మిక్కిలి పురాతన మనంఖబడిన క్ర, వె. ౬.౩౨ 
నాంటి ప సను వేయించిన దోక 

టియు, రాజరాజన లేం దునినాటి నందంపూడి 

శాసన. ముకటియు భాషాలిఫుల పరిశీలనలకు 

మిక్కి-లి యుపయోగకరము లగుట ముఖ్యము 

లుగ  నెంచంబడు 

శాసన లేఖకుడు నన్న యభట్టుగా రే. 

చున్నవి, నందంపూడీ 

( దావీ శాక్య లివులు, భరత చేశపు లిపులు, 

“తలుగలీివీ చూ, తెలుంగుకన్న డలిపులుచూ.) 

పూర్వ మోమాంసొంగములు -__- 
(అంగములు చూడుండు.) స 

పూర్యశాం నన్నక్ష తగరాళములు: లేక 
లముశ్యాన గో ళములు--(నవ్మతములు 
భారతీయులు గుర్చించినవి చూకుండులి 

వూర్వస్థలి-- బంగాళములోని బరా న్ 

జిల్లా (తొలింటి రాధా దేశములోని గంగానదీ 

తీకమందలి పారాలీస్ అనంబడు గ మని 

పోల్చియున్నా రు. 

పూ ర్యాగమములు-(ఆగమములుచూూ 

పూర్వాతిథి గగాతవుంలా-(గవివ్యరగణ 
ము చూడు (డు. 

పూర్యాభాదం సిక్షితనుం-9ది భద్రా 
నకుతమండలి పూర్వ భాగము, పూర్వా ఫాది 

ఉత్తరా భొదగలు కలిసి మంచపుకోళ్ళంబోలిన 

నాలు నమీతిములుగం. గ న్పట్టును, దీని కింకను . 
ws లట గ్ర ౮ 

అజా యనియు, ఏకపా త్ర్తనియు, సదా యనియు, 

పోష్టపదా యనియు పర్యాయ నామములు 

1926 పూర్వాహ్హచ్బాయా న్యాయము 

కలవు. దీని కజె కపాదుం డధి'చేనత. మనుష్య, 
గణము. అధోముఖము. పుంస్వభావనత త్రము. . 

ఖడ్గరూప నతు తము. 

సింవాము, పావురము, బూరుగువెట్టు ఈ 
నక్షుత)సంబంధము లనియు, ప్రవేశించిన పదు 

నాజుగడియల పె త్యాజ్య (అనయా వివషఘ. 

టికలుమనియు, నలువది రెండు గడియలు. 

నమృతఘటిక లనియు, కూ9రస్వ భావనతుత 

మసియుం జెప్పంబడినది, (ఉత్తరాభాద నతు. 

తము, నతుతిములు చూడుండు.) 

వూర్వామాఢ నక్ష్మ్యత్రము--౩ది అపాఢ 

నకుతముయొక్క- లూ పూర్వా 

సాఢ ఉత్తరాపాఢలు కలిసి యాకొసమునం 

దొకచౌకము వలె నాల్లునవే,[ తములకూడిక యె 

యుండును. దీని కింకను ఆపః, ఉదకం, 

జలం తోయం అను పర్యాయపదములు 

జోతివశ్యా స్త్ర గింథములందు వాడణబడినని, 

దీనికి జల మధి దేవత, నునుమ్యగణ నమేతిము. 

అభోముఖము, య్రీస్వ భావము, దండా కార 

నక్ష తము, కోతి కొంగ, చింతచెట్టు ఈ 

నమత సంబంధము లనియు, , పివెళించిన 

యిరువదినాల్తు గడియల పై త్యాజ్య (విషఫుటి 

కొెలు)మనియు, నలువదియెనిమిది ఘటకల పె 

నమృతఘటికలనియు ఇది కూరస్వభావనతుత 

మనియు. చెప్పబడినది. (ఉత్త రాహాఢ నక్ష. 

తము చూడుడు.) 

పూర్వాహ్హచ్చాయా న్యాయము అం 
పూ ర్వాన్షాచ్భాయ ఆదియందు (సూర్యోదయ. 

ముతో) పెద్దదిగ పోరంభమయి, కమముగ 
మధ్యాహ్న మగువజకు తగ్గి పోవుచుండును. 

గగ్గభరుతన్యా యమును. (గాడిదకూత) ఇట్టిడే.. 

పెద్దదిగా నారంభమై రానురాను శీణదళ 
నందుటనుడెల్పుట కీన్యాయము వాడుచుందురు. 



“పూల్ (Pool) 

పూల్ (Pool) ఆ వాణిజ్య సంబంధమున 

కొంద లేకస్థ్యలె లాభనస్టములను సమముగా 

"ననుభవింప కలిసి పనిచేయుట యని యర్థము. 

పూల్ అట (Pool)-- ఈయాటయందు. 

చెపిక్టురంగులబంతుల నొకిక రొక్క క రంగుగ 

'మూండేసి బంతులతో "పెక్కుమంది ఆడుదుగరు. 

ఈయాటబల్లసె పూల్ అనంబడు గుంటయు, 

“హారాల్ స గ్ కన్నమును,. ఒక చిక్క-పు 

"సంచియు నుండును, (పతిఆటకానికి మూండు 

1if8 లు చొప్పున గల్లీయుండెడిని. ఒకనిబంతి , 

"హూాలునందు బడిన నొక'వె పు లెక్కకు 

వచ్చును, తిరుగ అతండె ఆడుచుండ వలెను, 

"హాలు తప్పీపోవువజకు అత(డేఆడుచుండును. 

అతనిబంతి చిక పుసంచి(P06k64 )యందు 

పడినచో నతని కొళవె పు నష్టము. లెక్కింపం 

“బడును, కడకు మిగిలిన అఆటకాసికీ పూల్ 

(P00) అపజయము సిదించును. ఇద్దరుసమాన 

భాగులు మిగిలి లేని లాట్సు తీసికొని యెవరో 

యొక రపజయపుపూలునకు పాల్పడుదురు. 

ఇ్రటులనేె “రహ్యన్నూల్ * అను నాటయు( 

గలదు గాసి యందు చి కిన విధానములు 

చాల గలవు, > 

పూలబెట్ట నిద్దురామెలకువ- అల్య 
| వృవేశాస్త్రువిదులు పూల చెట్టు నిద్దుర మెలకువలు 

గల్లయున్నవిగా వోల్చుచున్నారు. అవి పూవ్చలు 

'పూచుట మెలకవకాలమునంచే యనెదరు, 

' పూవులు రాలీపోవుట గాని, తిరుగ ముకళించు 

కొనియుండుట గాని, నిద్బంచుకాల మని 

హోల్ళిరి దానాని (మందార) సూర్యోదయ 

మెనవిదప మేల్కాంచుటతో పూవ్రులుపూచు 

పు సూర్యా స్ట సమయముతో పూవులను 

'రాల్సివేయుట్క లేక తిరగ ముడుచుకొనుట, 

'నిద్యను సూచించు నందురు. చంద కాంతపూల 

చెట్టు సాయంతేనమేమేలా-ంచిపూ చుననియు, 

1927 

"_సమయకాలమునకు 

పూవులు- తేన-తే కటీంగలు 

రాలీ) యంతయు గాక్ మబునా( డుదయమైన 

వీదప6 గూడ నించుకకాలము మేల్కాంచియుండీ 

పూలుశళాహీనమై ముడుచుకొనుటతో సాయం 
తనముదనుక నించుక స్వల్పకాలమే నిదిించు 
నంట, హూసనోహానా (Night queenyలనం 

బకు జపాను చేశవు పూల చెట్టు రాతు౦లందు 

యుండుచు, 

ముకులింధుక్ నీనిదురంచి, తిరుగ రాతి మట్టాంచు 

ననెదరు. తామరలు సూర్యోద యముతో నిది 

నుండి మేల్టూని సూర్యా _స్రమయముతో పూవ్రల 

ముకుళింపం జేసి నిద శారంభించుటను బెల్పు 
దురు. అమే కలువలు చందోదయముదనుక 

నిదురించుచు, అ_త్హేట్ మేల్కాం చికికగచం దా) 

నిదురింప నారంభించు 

నందుకు. వీటి కమావాస్యలందుం గూడ 

చందోందయము (ఉదయము)తో మెలకువగల్లి 
దం వాన సమయము (సాయంతనము)న నే నద 

కారంభించు నంట, నిదభంగి (Touch me 

ళు పెద్ద డెసిరి రిక దరేశుట్టు మొదలగునవి 

పగలు మెల్కౌా-నియుండి, రాత లం డాకులు 

మునుచుకెని( 

మేల్కాంచి పగలు పూవులు 

నిదురించు నందురు. సర్వ 

సాధారణముగవృవుజాతులు రా త్రినిదురించుచు 

పగలు  వెలుతుకునందు మేల్హాని యుండు 

నందురు. 

వూవులు-తేనె-తేనెటీ(గలు __ 
పెక్కండు తలంచునటుల లేనె పువ్వులం దుద్భ 

వించుటయు, దానిని తేనెటీగలు గొంబోయి 

తేమపట్టునందు భద పజిచుకొనుట యు నిజము 

కానేరదు. పూన్రలుపూచు చెట్లు తమయుప 

యో గార్థమై వేళ్ళతొ నాహారము. గైకొనునశై 
తేంట్లుపూన్రులందు. లీవిప దారము నింపునుగాని 

దోనమాపనుగు కే నెగ నొనర్న్సవు. ఆతీకి విపదార్థ 
మగుటకు చాల యాలస్యము పట్టును, అట్టిదాసీ 

నాంగ్గశ్వా స్త్ర వే శ్ర తలు కెమికల్ పో "సెన్ గా మ 



పూవులుపూచు చిన్న జాతి మొక్కలు 

యున్నా రు.దానినుండీ (దవపదార్దమును దానికి 

జేర్చి తేనెటీగలు. లేనెచేసి తమ శే నెపట్టులం 

దుంచుకొొనునని కని పెట్టం బడినది. సము 

'జేర్చకము న్నా తీపి పదార్థమును గట్ట అచ పలు 

కులవలె. జేయుటయు( Nes అట్టిప పలుకులను 

చిన్ని పూన Crista! honey) యచెదరు. 

అట్టిపని తరుచుగ పాల వెట్టతోొజ్ఞలయందు జర 

వ. గాంచనగు చున్నది. సర్వసాధారణ 

ముగ తేనె లేనెటీగలు కూర్చుమైనపుపట్టులం 

"దేర్చడుచున్నను, పుట్లలందుం గూడ లెనెప 

ట్లుండుట కలదు, వాటికి పట్టు తేని యనియు, 

పుట్ల తేనె యనియు వేర్లు వ స దున్నవి, 

బ్రటీవల( A న్ని చేశములందు. తెనటీంగలను 

సెబలయం దుండంజేసి పెంచి నెసటు 
6) ౧ 

బెటించుటయు గలదు. తేనె ధాతుపుషి 

త్యరితముగ నొసంగుబలప దార్థము. ఆయు రద 

'వెద్నవిధానమున తరచుగం చేసె యనుపాన 

ముగ (Vehicle)™ వాడుచుందురు. అందు 

వలన బెవధ మతివేగముగ గుణమిచ్చు నంట. 

పూవులువూచు చిన్న జొతిమొక్క 
లు-- ఆంగ్ల వృతుశ్నాస్త్రవే శ్లలు ప పరిళలించి 

విభజించిన మేరకు ఏటియం చేడు భేవజాతులు 

వె ౧౯౦౦ స సంవళ్చి 

రపు పో ఫెసరు వెన్ను ప పండితుని లెక్క. మేరకు 

ఈక ంద్ని ఏిభజనము తెల్పంబడినది. 

కలవని 'తెల్పుదురు, వి, 

శేవలము పూవులుపూచు మొ శలజాతులు 

(True flowering plants) ౧౦౩౦6౦: 

ఫంగస్, బే నైరియాజాతులు (Funguses 

and Bactaria) 0000. 

అల్లే లేక సముదపు గడ్డిజాతులు (1g2$ 
or sea Weeds)- ౧౪౦౦౦. 

మాన్ జాతులు లీవరువస్ట జాతులు (Mos- 

ses and Liver wots) రం 

1928 పూపా శాఖకు తి యులు 

నాచు జాతులు (Lichens) ౫౫౦౦. 

పూపులుపూయని జాతులు (Flowerless 

plants with vessels) ౨౫౦౦ 

వి తనములనుండి పుట్టుజాతులు (Nature 

seeded plants) 9400+ 

౧౭౬,౦౦౦ జాతులు, 

వూవులువూచుకాలములు --- చెటు 
పూవులు పూచుకాలము బుతు వని చెప్ప. 

బడుచున్న ది, ఈబుతుకాలములు వేర్వేరు చెట్టకు 
వేర్వేరుగ నుంజెడిని, వేసవియందు మల్లెలు, 

వరారంభమున విరజాజులు పూచునశు అన్ని 

వృతేములు తేముతీను బుతువులందు. పూచి 

కాచి ఫలించు చుంజెడిని, కాని, అన్నివృతు 
ములు ఉప దేశములందు మండు వేసవియందును, 
శీతల దేశములం దతిశీతలకాలమునను, పూచుట 
యాగియుంజెడిని, _ దీనినుండి చెట బుతుకాల 
ధర్మమున కత్యువ్షము, అతిశీతలము అనను 
ee 'కేలుచున్న ది. ద్ర టగుట ఫీతల "దేశ 

ములందు వేసవియందునను, ఉప్ప చేశముల దు 
వ ర్లాకాలశీ త కాలములందు ననుపూవులుపూచుట చుట 

చక్క_(గా నడిచెడిని, హీమవన్న గమును నుండు 
లీతల ప చేశములందు గులాబీ అధికముగ వెసవి 

యందు పూచుట, త్వరితముగ నె యలసి చచ్చి 
వోవుచుండును గాన పూత యధిక మగుట 
చెట్టునప బలహీనత గలించునని తోంెడిని, 

మఖ (అసాంగ యోగములు 

చూడుడు.) 

పూమూశౌఖక్షతి9 యులు-వీరు ప్రమా 
శాఖవారు, (తే తియకులము చూ పూషా 
వతియులు చిత్తూరునుండి వెలువడి దఠీణ 

_చేశమునకరినిరని ల, Col. James Todd 
చరిః తకారు(డు (వాసియున్నాండు, పూవషవాడ్ 

(లేక పూసపాటి వారుగ ఆం, ధజేశథమునందు 



పూషండు 

ఏప్ర ' తాము అశాఖవారము కామని చెప్పు 

చున్నారు, “కివీ” యను పేరుగల (హీందీ 

పాటల) కవి, తన పాటలందు ఏరినినూర్చి 

వాసియున్నా (దు, పూసవాటివారు మొదలగు 

= కుటంబములు పిమారణాఖవా రస తెలీసెకిని. 

(తత్తియ కలము ఆంధ దేశ మంద లిక (కియులు 

చూడుడు.) 

పూషు(డు--ద్వాద శాదిత్యులలో నొక 
యాదిత్యుండు: ద తూధ్వరధ్యంసకాలమున ఎల 

భద సామి యోతేని పం ద్దూడందన్నె సని 

చెప్పండి నది. 

పూసపాటి తపు భూవాలకవి--ఆంధు 
కమి తుతిియుండు, సూర్యవంశము. రచించినది J 

ప్పవిజయ నును ప్రబంధము 
అటి వు షృథ్విశిష్ట గొత్రముణా అర్య వెళ్యుల 

౧౦-9 గోత ములలో నొకటి ww తములు 

చూడుడు. పృథ్విశిష్ట(1 సృధ్యి సంస్థ నోత, ముం 

g సర్ ౦౮ 0 ఏకా ర్రైయ (3౨) గ తము, స్కతే 

గోరు, భార్షవస్క భృగుగణము. అప్నస్టంబ 

యజుఖ్శాఖ. (ప్రమాణ గంధమాద్య (పవరఖండ 

పృథివీళుండు దేవత, రామ పార్థివథార్య. 

'తాది) తససా*,నము, వార్లివసరస్సు తటాకము, 

జపము లత, దీపములు ౨౩ నతి సంఖ్య ౧౭. 

భూమిదానము. చేరెడుపండు వరసీయము, 
0౧ Cn 

పృథుచక్రవర్తి (వైన్యుండు- సాయం 
భువనును: 'సంతతివాం డగు. చేను చక్వవ ర్తి 

క నలీ పేరుస నీ భ్. క 6 సుతుండు.తల్సి పరుసు ధ(మృత్యువుహంతుదు 

భార్య శితపీచేవి. సోదరుడు నిపాదుండు, 

నిషద(ధ) రాజ్య మోతనినుండీయే ఇర ందినది, 

నిపొదజాతుల కితండు మూలపురుషుడు గానో 

ఫు. హోడనమపహారాజులలో నొకడు. (మహో 

రాజులు చూడుడు. 

. వుథుధాక వుధుంధాక (పిహోవా 
లేక సిహినా)-- శోపట్టణము పరుశ్నేతము 

242 

త్ 

1929 

లోనిది, సరస్వతీన నదీతీరము, స్టా నేశ్వరమునకు 

పశ్చినుముగా పదమూడు మైళ్ళ దూరమం. 

దున్న పవిశగస్థానము, స్నా నతీర్థము. ఫురాత 

నపుకట్టడములు కొన్నియిటం గలవు, పృథుధాక 

యన న అను లని అ 

సరస్వతీనది వొంగి చెలున యగుతజి 

సం. కట్టన సే నలె క 

పసృథులారక్షు(డు---చతుకంగుని కమా: 

రః 

పృథ ఎవ త్రి త్రిధన్వుండు] )-మరీచి, ఇమ 

రుస a సూర్య వంశ త తియు(డు, తండి 

సు యోధనఃండను భా గల అనర 

ణ్యుండు, లేక్ట అనేనస్సు. పితామహుడు కవ. 

జహుున్ట9 

ee కుమాళ్లు సూ ర్యారణ్యుందు, లేక 

తయారణ్యు డు, విశ్వగంధుండు, యువనా' 

శ్వుండు నను మువ్వురు. ప శశ 

తుండనియు, సిశ్వకుండనియు, త్రిధన్వు: డనియు 

బీరుదనాముములు కలవు. 

_ మజీయు, బృహదిషునిసంతతియందు పారుని 
శొక (డును యదుసంతతియందలి' 

రుచికునికుమారు. డొకండును వేలొకప్రసాదుం 

కుమూరు( 

డనునానిసుతు. డొక(డును పృథువను సాను 

ములు కలవారు, ద్రింకను సా(యంభున్రనివంశ 

మున వేళ్ొకహధథుచ, కవ రి కలంకు, అతనితం డి 
7 స 

చేర్చు 'వనుంయుం ds అర్సీ దేవి, సుతులు మజ. 

యాళ్వుండు లేక 56 కస ధూమ కే 

చుండు, ప దవిణుండు, 

ళ్. 

వృకండు 

స... శిష్య! డై జ జ 

స్పంబడినద, మజీయు స 

న! వ యగుభూమిని, మను వను వత్త 

నుంచి, ఓవభధ్లులు కితికె నని చెప్పం బడినది. 

పృథు శవు (ఉరా యదుసంతళతి, చంద 

వంశతుత్రియుండు. తండి గనిటిందుమహోరాజు.. 

కుమారు౭ంశు ధర్ముండు, 

ఆ 



పృృథు సెనుండు-ాబ్బ హా ఏమనిసంతతి, 

'మ్యత్రియుండు.. 22 జం కువూరుండు 

"పారుడు; . 

వ చంది యాదవ హేహయ 

Sue sess, చేది దేశా 

.థిపతి, తండి) ఓ ఒకటవ మాహీష్మంతు(డు* 

శుమారుడు వృష్టి. 

ఇంశను వేళొకప్పళ్ని యాదవ(చందవంశ) 

కుమా 

రుడు వ్వ పల్కు-ండు; సతృకుని అనతర్తిడ | 

పృషదశ్వ గరాతము — (కథికేర ఉప 

గణము చూ 

వ్ లం పాంచాల బేశాధీళుయు. 

తండి సుజన్నక్ళతు(డు, కునూరు(డు [ద్రుపద 

శ తీయు(డు, చండి అనమి తుండు, 

మహారాజు, 

పృష్టతాడనా ద్దంతభంగన్యాయము.- 

తుంటి పె కట్టన నోటిపండకు దె దెబ్బ తగులుట 

యని యరగము, అసందర్భమని భావము 
యై 1 

పు. “న్యూ యము--లిడిగిన దానిక 
ప స మిచ్చుటలో నసాతవజు కనసర మో 

అంచనటనే ప [ నవ మోయందగును, దాని 

బంధమె యెనను అనవసనమగు సంగతులు 

ప. సమంజసము కాదని భావము, 

పెంకులపరిశ్రము (Tile Industry )- 

ఇది కొంచెను హాచ్చుతక్కు-వ ఇటుకలుచే యు 

పరిక్ష 1 మవంటిదియే కొని యెక్కువ శ్రద్దయు, 

ఎక్కువ జా గతేయు నిందవసరములు. మన్నును 

ఎక్టువసరిళుభ మైనదిగా నుండవలసి ముండును. 

(ఇటుకలపరిశ మ చూడుడు.) 

సెంకులందు ఇంటినేత పెంకు (1001128 

ti]85,మూ 

tiles), గొట్టము పెంకు (Pot tiles), బిళ్ళ 
0 

పెంకు (Flat tiles), తూముల పెంక( Drain 

1980 

లసెంకు లేక వెన్ను పెంకు(Ridge 

పెంకులపరిక ను 

tiles, dS Gutter tiles), దోనె పిక 

(Pan tiles), మెంగుళూరు మచ్చు పెంకు 

(Manglore pattern tiles- Glazed 

tiles or Paving tiles or Encaustic 

tiles for Flooring or Paving tiles 

ఏ3 Ornamental tiles అనియునందురు) 

మొదలగు కొన్ని రకముల సెంకులు వాడుకయం 

దున్నపి, 

భరత దేశమున ఇండు నేయుటప వాడుక 

యందున్న ముఖ్యజాకుల ఇంటిపెంకు మంగు 

భూరు పెంకు లెయున్నవి, అండు మంగుళూరు 

నుచ్చువి పెద్ద పెంకులు గాన, దళసరిగా జేయ( 

బకును, చేశ వాళీఇంటిపెంపలు కొంతపలుచన గా 

నుండుటయే గాశ చిన్నవిగాం గూడ నుండెడిని, 

ఈ రెడువిధములగు పెంకులందు ఇండ నేత 

"పంకులు,మూలపెంకులు, దో నెపెంకులు మొద 

లగు ఏవిధోపయోగములపెంఫలు చేయయుడకు 

చున్న వి. ఇవిగాక, గైంజింగుశైుల్సు లేక పోరెంగు 

బల్కు లేక వేవింగ్ శుల్పు అనంబడునవి 

నాటితో చేలభాగము 

లను (Floors), గోడలును (Walls) గిలాబా 

వలె నతికించి సుందరముగ ననరురు, 

అబంకా రార మగునవి, 

పెంకులపరిశ్ర ను Civil Engineering 

కశయందలి గృహనిర్మాణ పరిశ్రమకు జెందిన 

విద్య యెయున్న ది, ఈవిద్య బంక్ మట్టిజాతీ 

సెనన్కు దాని కొసంగుపదునుపె నను, 

కొొసంగుకాల్సు పెనను ఆధారపడి యుండును. 

వర్షములకు ముందు తజచుగ  నీబంకమట్టి 

తవ్వి యెండ వాన గాలులకు ఆస్సదమగనట్టు 

పజచుదురు. దీని కాంగమున 

Weathering లేక Mellowing అనియెదప. 
ఈ పెంకులమట్టియందు ఇటుక లమట్టియందున 

కన్న ఇనుక ee bs ఇట్టు 

వర్దాకాల మంతయు నిల్వయుండుట శేయము, 

దాని 

బవావంగు 



పెంకుల పరిశ ను 

పిదప నామట్టిని దెచ్చి. అకుగులోంతుగల 

సీ రింశనికుండులయందు. బోసి _పెని సరు. నింపీ 

ఇరువదినాల్ను గంటల కాలము నాననిత్తురు. 

పిమ్ముట నామట్టిని ఇంటినీడకుం జేర్చి, పండెండు 

_గంటలకాలము సీ రాజనిచ్చి పదును గల్లిన 

త మెత్తగ. (గుమ్ముదురు, బందు చక్క-ని 

పదును కల్లుదనుక ( (గుమ్ముచునే యుండవల 

యును. ఇందు ముతుకయిసుక గాని, చిన్న చిన్న 

తాళ్ళుగాని ఉండరాదు. ఉండేనేని సెంకుుిలి 

పగులుటయు, ఏచ్చివోవుటయు సంభవించును. 

పదునుగల్లీన యామట్టిని నిలువున నిలువ 

బడునటు _ దిమ్మలుగ వైచి పలుచని శేవలుగ 

అడ్డుగా. గోయు ను అచ్చులం దుంచి, వలయు 

సెంకులుగ రూపములు కుదిర్శి మట్టి పెంకులు 

చేయుదురు, తఐచుగ నీపనివాండు ముగ్గు 

శీకకాలమునం గూడి చేయుట కలదు. వారిలో 

నొకడు మట్టిపదును చూచుకొనువా(డుగను 

(Temperer), వేజ్కండుఅచ్చులల్ రూపము 

కుదుర్చువాండుగను (Moulder), 'విజొకండు 

చేసిన పరిశుభగిపజచువాండుగను 

(Cleaner) ఉందురు, అందు శ్రీనరుపని నేర్చు 

కొనుచుండువా6డు చబాలు(డుగ నుండవచ్చును. 

ఈ చేంతయందు. చేతికి మట్టి అ:ంటుకొన 

కుండ కొంచెము నిరు చల్లుటకౌని, ఫొయిబుగ్గి 

లేక కుమ్మరబుగ్గి చల్లుట గాని చేయుటకు 

సుంకులు 

Watering అనియు అచ్చులయం దణంయ 

టకు శబ్ద మిచ్చు ఘాతేకు Striking అనియు, 

సర్వసాధారణముగ అచ్చునుండి పెంకు చేయు 

టకు Moulding అనియు ఆంగ్గనామములు 

కలవు, ఈ పెంకు విడ పే ఆజవలయును గాన 

ముప్పది వేలపెంకు నారముమొదలు పదిదిన 

ములవణి కాజనిచ్చి గుండి యావములందు. 

గాని. లేక ఇటుకబట్టిల పెం చేర్చి గాని 

కాల్చుదుదు. 

1981 పెంటాటచ్ 

స్ు గాల్బుటకు పిడకలను కజ్బలతోగల్పి, 

అవము సేర్బి, తొలువొలుత వేడి తక్కువగా 

పోరంభమై కమకంమముగ హెచ్చుచు: 

మూ,డుదినములు కాలునట్లు ఏర్పణచి కాల్చు. 

దురు. బహుశః నూటికి పదిపెంపులు సరిగా 

కాలకవోవు నని చప్ఫుచున్నారు. : 

మంగుసారు మచ్చు పెంకు తొలుదొ ల 

కొంశణ చేశ మందలి మంగుభూరుపుర పా9ంతీవు, 

ఫెరోకు పురమున జేయంబడి అటు సేరందినది. 

గాని ఇక్కాలమున మన్ను తు పలు 

కావులందు( 'బేయంబడుచునే యున్నది, ఆర్ష 

మెంటల్ మైల్పు అనంబడు సపెంకల కెక్కవ. 

నెజు గీయంబకుటయు, కొన్ని లతలు పద్మ 

ములు గల్లి యుంటయు వేబువిధమగు పనియై. 

యుండును, 

సెంటాటచ్ (యూధమతగంథము)- 

వది జహా దేవునకు బలిగా నర్పింపం బడిన 

గొలల యొక్కయు, మే(కవిల్లలయొక,- యు, 

చమురు లిఖంపం బడినద(ట, అదివణ కే. 

యుండిన మతగ )౦థము ర ము వేయి సంవ. 

త్పరములకుం మ కూర్చంబడీన దనియు,. 

ఇప్పటి యీ పెంటాటచ్ గ,)౦థము & వె. 

ర్రీ౦౦-౯౦౦ జ 

ననియు నందురు. 

మధ్య కాలము 

“జింటాటాచ్ ” అను మాట జర్మనుభా పూ 

పదములగు పెంటం అన నై దనియు, టాచోస్ 

అన సంపుటము లసియు న. పదముల 

నుండీ కల్లినది, “పంచసంపుటము”* లని: 

యర్థము. (కె) _స్థవ్రల యాదివిధాన మగు పురా: 

తనగంథము (Old Testament) నందలి 

ముదటి మైదుగ )౦థములు ననిభావము 

(డీియూటరోనొ మా లేక హాక్సాటాచ్ 

చూడుడు), 



ంటో గాసి 

సెంటో గ్రా (Pentography)-పెంటో 

(గాఫు చిన్నపటములను పెద్దవిగా (వాయుటకు 

గాని, పెద్దపటములను చిన్నవిగా (వాయుటకు( 

గాని ఉపయోగించు పనిముట్టు. దీనికి పెంటో 

ఫ్ అనియు, ఆః ద్యకు సంట్యోగాఫీ 

యవియుం చేరు. 
cn 

సెండలవు తీగె జుడలవు దుపకై 
పెండ లము 

“oe పంకసలమునందు తె తేలని నిస్వచ్చ 

ధాకుళ్చ గలది తె సెండల సప. వ్రంచుక 

గలినది ఎజ్బ పెండల మనియు, 

తీగలు ఇను చెచుయు కుచున్న వి. 
2 ny 

యెజుపు ఛాకువ్ర గ 

ధా నజాతి? పెండలము సట గలదు, కాని 

ఈచేచము ప లేను. కాని తల్ల 

PA YC గల మిందు శె షమ 
3 

స తలంపయికుదున్న ది, స 
ఖో 

ఎజెపండలఅము ఇ చు దు క్ జ 

డిని 

అ నెంచః men ame పెండల 

గ్ ల యు మచి 

గ్ర ఏవంబ మజాతి వేగొళటియు, కబపెండలమనం 
నో 

కొ 

బకుజాతి మటీ మొకటి ము పి శిరున( గ లవ 

కాని కణ సెండ ము (ప శె కబాలి గానియి౨దు 
డి 

గదని తోం చెకిసి., అది కజు పొతిన వెళ్లు 
హల 

HS మ NEE 9) పుస స 

sw ONY క 
క ALE గముళాడ కాదు గాన సపెండలపువిలువ 

దానిదుంపల కుంసదు, 

తె, ఎ సుందలములడాతికి లాటిన్భావ 

యందు నం. 21202 యనియు, లంగ 

మున YamMn అవియు పెళులు, 

ఎకి, తెల్ల 
ట్ర 

దుంపలు త్రీసిగొందుళ స ఇవి చబవయు, ఆనుము, 

వాతము జేసి, పళ్యపుప్టి యు, దేహపుస్టి ము, 

బలమును గలించు ననియు, మేహశాంతి 

గల్పించి, a వగా. వెడలం బేసి 

న. మలఐబదము, జత న్య కఫము 

నుచే కింప( జేయువనియు( 'జెప్పంబడివది,. 

పెడలములు ఏకేట తవ్వి 

1982 "పెంపుడుజంతువువలన. , 

"పెండలపు పాదులు కాచుకాయలును భోజన 

న. ఆడ(బకు చున్న నవి, వొదులు 

శ్రవ్య అ్తై నిలునయుంచిన రెుడవసంవత్సేర 

మున తేలు కాశెడిని® కాయ. లించుక 

వేండియు, పైత్యమును జేసి జేహపుష్టి, బలము. 
గల్పించి, వాతేదోషమును హరించి నీరసము 

గలించు నని చెప్పంబడీనది. 

నాగ పెండలమునందు పెండలపు గుణముల 

తోపాటు పెళ్యశాంతియు,.. కఫశాంతియు. 

గల్లీంచి ఎర్యవృద్ధి; బలము. గల్లించి ఇంచుక 

నులబద్గము గలీంచు Nee కల దనియు; 

ండబేవుదోవము నక బెలమునుు తములపాకు 

చెప్ప బడినది. 

కణ పెండలము చూకుండుం) be 
ఐండిచౌాటు  బధిరమున (చెన్రకున) 

వాడుతున్నారు. ఇది అంధ్యభాసా 

సాంప్యదాయార్థపదన 3) + 

పెండ్జికులగో త్రము -(ఉద్యావాపలచూ, 
పెండ్లికొడుకు పెండ్లి యన వివాహా 

కు. కుమారు డన సద్యంకజాకు: డని 

యు భావము... పెండ్లి పొడుకున కౌంగ్గమున 
Bride-groom అ నెవరు. పది కొంత 'విశా౮ 

ముగ నుండును, గాని దీని పూర్యో తరములు 
వేలు, Old English పదములగు Bryde 

guma అనెక పదములగతి Bride-groom 

ఐనది. ఇందు Bryds 3 

Cuma అన మనుష డని యర్థము, 

పెండ్లి సందడిలో వు 

పెండి వ స 

సెలు వనుజణచి 
లీల 

నట్టు (ఆం ధలోకో క్షి) 

పెంపుడుజంతువువలన సంతసము 
గల్లుట-- మనుష్యులు తాము పెంచిన 

వీల్లులు మొదలగు గృహమున 
మచ్చికయగు జంతువులను ' పెంచి వాటతో 

కుక్కలు, 



నానందించుట గాననగును, అందుకు. గారణ 

ములు రెండు, ఎల్లరు తలంచురితిని ఉపయోగ 

మని యొకకారణము గన్నక్సైడిని, పెంచిన 
జంతువులవలన అర్హొపయోగపితిఫలము. గల్లి 

సను కలుగకపోయినను ఆజంతున్సలు తనకు 

“లోయిడి తనయందు యాజమాన్య భ క్తి గల్ల 

యున్న ౦తదనుక వాట్లను గాంచినంత నే 

మతిశయించును. ఇందువలన మూనవస్య భావము 

తా నధిపతీయె యుంటమయు, 

నకు లోబడి తన స్వాధినమున మసలుటయు 

నాంభి.చు చుండునడిగం చేలుచున్న డి. ఇది 
'సర్వసాధారణము.. ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొ 

ప్త తరములు 

కరియం a తగి యుండుటయు, 
౧ 

"కేవలోప యో వాంఛ యె అతిశయించి 

యుంటయుగూడం గాననగును, 

మగల ఏిషల్సు (Pegs and 

whistles) — కలవరము, కే 

గల్ల తు అనుట కీఉ క్రి నుపయె*గి:తురు, 

సెటగూనియా 7 దేశము (Patagonia 
Republic )—దటీn అమెరకాయం దున్న 

పిజాపిభుక్వ దేశము. ఆఖండమున6 గడుదథీ, 

“OO 

మ 

చలి చేశము, ERD 

డేశములనుయవె మె 

ణముగ నున్నది. హాల 

మయమె య క 

యున్న ది. "రెడ్ ఇండియను లిందు నివసించు 

చున్నారు, ప గుజ్జుము 

లసెకరుగుచు ఇప్పు 

డీచేళము అర్హంశైను రిపబ్లి వనకుజెందియున్న ది, 

పట్టణములని వేటే శేనిచేశము. (ఆర్జంమైను 

దేశము, లాఫ్థాటా చేశము, దశీణఅమెరికా 

చూడడు, 

సెటర్నాలిజబు (Paternalism )-- 

తృ డియే గృహయజమానుం డ్రై అందణయొక్క- 

చూగత్తేమముల నరయుటను, మ 

దలి ప ప్రజలకు రా జొళ్ళండే పాలకుండై పరివా 

1 

er 

"రగుచాలకూ- రులు 

నాతి. 

.లించు పదలిని సమరించుసిదాంకము. 
థి ® ఢి 

రి డిని ౨టు 

పెట్టి తినవారే కాని తిట్టిలే పడేవా 
రుందురా 2—_(ఆంధిలోకో కి, క్రి 

సెట్టినవారికి పుట్టినదే సాకి పెట్టని 
వారికి “వుట్టనిదే సాక్టి- _(ఆంధలోకో క్ర). 

సెట్టు చుట్టము. తిట్టు వైరము - ఆ 
(ఆంధ, రజో a 

పెట్రి లియవ్ం-(మట్టితైలము చూ), 

సెటొలోజీ (Petrology )— ఇాళ్గను 

గూర్చిన శాస్త్రము. ఆంగ్ల్గకల, జర్మను భాష 

యందు Petra యన జాతి కర్ణము, ఇది 

జి మాలోజీలో నియొక ఛా గముమిన రాలోజీవ టి 

తాతియందుంగల ww 

వాటిరంగులు, గట్టికేనము మొదలగునవి 

వివరించుక ల, 

సెడినూంటు-(ఇటలి చేశములోని కుక 

ప్ “విన్ను చూడుండు), 

అడివెంంటు (Pediment) గప 

ఖల నామ ఆ స భవనముల సభను పె 

ii 

a ననన క్ ee: నహ 

Yi HE 

యానము wnt నాన RUAN. ఇం, 

=U 
11 i mn Tr a వ _ . w ౯ 
వాల నాన 
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'సెడోమాటర్ (Pedometer-- నడుచు 

తతీ నెక్కి నమెశ్సెన్ని యో లెక్క తెల్పు యంత్ర 

పరికరము. 

సెథగారియానిజబుి--(Pythago- 
rianism) /9కుత S(T gente 

goras) అనుజాని సిదాంతములు, 

సెథటిక్స్ (Pathetics)- ఫెంచిభాభా 

జన్యపదము, ప తులవలన  కలిగెజు 

భావములను జొ లిపట్టించునట్లు కరుణర స్వపధాన 

ముగ కవిత చెప్పుపద్ధతి. అంగము నందు “Oli- 

ver Twist” అనుగ9ంథ మావి భా నమునకుం 

జెందును. (“ఆర్తీ త్రరరామచరితే, ” నాటకము 

సంస్ఫాతేము నందు “సు సక శ్రి” తెలుంగు 

నందును గలవు, నపినవాబ్బ్మయమునం దిట్టి 

గేయము లెక్క_వగ రచింపంబడుచున్న ని.) 

సెథోలజీ (Pathology)—రోగలకుణ 
పరిణామములను దెలుపు శాస్త్రము, 

సెదనికి మించిన (నెరాట్సి పండ్లు, 
ప్రమిదకు మించిన వత్తులు బాధాకర 
ములే-(కంధలోకో గ్రే: 

లెత పెద వేంక టాదిపిభువు, . వంశావళి 

పెదవి దాటితే పృథివి దాయి: 
తుంది-- రహస్యమై యుండదని భావము. 

(ఆంధిలోక క్షి), 

'సెదవేంళటాద్రిప్రభువు--వ తియయ. 
పీకయింటి వేరు ఆకువీటివారు కానోవు, కొండిన్య 

స్ నో తము, నివాసము విజయనగరము, (ఆంధ 

కర్ణాటక రాజ్యము), సరు రాఘవపాండవీయ 

మును పింగళి సూరనామాత్యు నిచేంగృతినందిరి. 

ఏరిసోదరులు చిన వేంశటాది) రాజు, వేంకట 

రాయడు వే-శటవరద రాజు ననువారలు. వీరి 

కండిిపేరు తిమ్మరాజు. ఈయన విజయ శ్రైరవు( 

డని a వాయ 

రాజు, వీతామహు(డు ఇమ్మ రాజు, (ఈయన 

వీనతేండి) బొమ్మ 

రాదమ హే, (దవరము జయించిన నాండని చెప్పం 

బడినది, ప ప పితామహం కు గాన రాజోః (పప 

PE ఇమ్మ రాజు, (ఆపఎటి జ 

భ్ ఈకుటు౨బము శ్రీకృెన్ష రాయ సారషభొ ల + CE 

ముని కుటుంబమునకు) అంధక ర్ధాటక సామా, 
/ ౯ . 

జ్యమునకు సామంత శాజులు, 

పెద వెంకటాద్రిపం భువు- -ఆరకువిటివారి వంగొవళి._ 
త తిియులుం కండిన్యసగా తిరిము. నివాసము ఆకువీడుదుర్లము. (కంద నూరుముండలము, 

ఇప్పటి కర్నూలు) జీర్షవిజయసగరమున పీక నివాసభవన ముండెనంట. 
ఇమ్ము రాజు (ఆకువిటిపు రాధిపతి) 

భావరాజు 

స్మగాజ (శ్రీ కృష్ణ రాయని! శక సాం నం. 

యుదమున జయము శకెచ్చినవాడు 
య 

తిమ్మరాజు (విజయ శ్రారవబికుదమందినవా( డు) బొమ్మ రోజు కనిష్టుండు. 

~~ 

దవేంకటా ది (వింగళనూరన్న చే చిన వేకటా ద వేకటరాయలు వేళఠటవరద. 

(ప్రభువు - రాఘవపాండ వీయము 

కృతినందినవాండు 

రాజో రాజు 



ఇద ఆంటిలీ దీపములు 
(టు 

పెద్ధ అంటిలీ ద్యిపములం (70216? 

Antilles)-—99 Mn పసిఫిక్ 

మహాసము దము నందు వెస్తిండ డీన్ దీవ్రలకుంజెం 

దిన మూండు క్వీపసమూహామలలో నొకదీ(ప 

"సమూహము. (వెస్టిండిస్ స్దీవ్రలు చూ.) ఇందు 

శమన. 'హయ్హిద్విపము, జమైకా 

ద్వీపము; పోర్టోనై రో ద్వీపము ముఖ్యమైనవి 

తక్కినవి ఏక! ( జెదిన చిన్న చిన్న దీవులు, 

వాటం'ార్చి వ ర్నేజు తా వ్రలంమంజూవనగు ఏ, 
వే ఎ 

ఇృదఈ(గలు = (ఈ గలు చూకుండు), 
స 

వెద్దగుమ్మ ఉ ( ఇగ్గుమ్మడి చెట్టు- 

వది గుమ్కుడిళజ చెబువుటి చెట్లు గాని గుమ్మ” 
అ ఆం. "6౪ రి 

కానేకదు, ఆంగ. Pumpkin, 
లూ 

నం. మధుపాలికా, 

వీని వేబు చెక్ళ_అఆకుల రసక్హోయనులు తీవ 

వెన వేండి నడంచుననియు, తిదోషహర మని 

యు, రక్ష పెళ్య్ళము, అరుచిదోషము, జ్యరము, 

తాపము, విదాహరోగము ఏటను నిర్మూలించు 
0౧ 

ననియు జెపదురు, 

ఖో ల! 

వెద్ధగ్ పన్న గారి సహా గోలొంండ 

ప్రభ్యువై యుండిన తానీ హాకడ ప]ధానులుగ 

నుండిన అక్కన్న, మాదన్న గార్లకు మేనలు 

గో యా. డగు కంచె గోపన a ంచెర పన్న గారు భ్దాచలము వ 

SE. తహళ్ళ్లు ఉద్యగిగ నుండిరి, 

“a శ్రీ రామ భక్షలు, దాశరథి శతకమును 

(వాసిన కవిశిఖా ముణిం సాంతద వ్యము నేగాక 

_(పభుత్వము వారి దివ్యమునుగూడ చేవాలయ 
లో 

మంటపాదుల నిర్మాణమున కె వ్యయపజచివెసె 

నంట, (ప్రభుత్వధనా గారము నంద లి పెద్ద పెళ్టై 

శాళి మైపోయెనంట, దానిని “ప పద్ద గోపన్న గారి 
మ? యు సోన ఇ 
పెకి ని ( పన్న గారి పెద్ద ప యని) 

లోనధనము లేకుంట హేళనగా నందటు వాడ 

సాగిరంట. నేంటిని! 'పెదగోపన్న గారిని స్ఫురింప 
ది 

1985 ఇదశీిమకుల గోతిము 
ఏ 6 

జేయునటు వాడుకయం దున్న ది. ఈగోపన్న క 

గారిశే రామదాసుగా రను వాడుక నానుము 

గలదు, (ఆంధిళోకో కి). 

ఒద్రతామర (కవులవం( Victoria 

Regia)—దీని నాంగ శా స్త్రవిధులు Cigan- 

tic water lily అనియు ననెదరు వారే 

దీని కా కౌంగ్గమున ఏిక్టిరియారిజియా అని పేరిడీరి, 

bs కు. (తూండ్లు) ఇవాల వలముగ 

మండి ఆకులు సర్వ సామాన్యముగ ఏడడుగులు 

మొదలు పదిఐడుగులవజుకు నడ్డుకొలత (Dia- 

meter) గల్లి యుండును. ఉప్ప'చేశములం దను 

re లమరిన నింతకు శెట్టింపుగ నుండు 

సన శ్యాస్త్రవే త్ర లనుచున్నారు. 

బురద నేలలందు నీట నిది చక్కగా పెరిగె 

డిని. వమజాన్ నదీతీరమున బురదలందు,కో మో 

సరస్సుతీశ పుబుకదలం౧దు, St. Paul Minne- 

sota పుర ప్రంతేముల నివి బురద నేలలనీటి 

యందు చక్కగా సెరుగుచున్న వి. బన్న పిల లి 

నియాూకు మోయంయగలదంట. ఆకులకొనలు పెకి 

వుగి. యొక పశ్లెమునలె నగపకుచుండును. 
దీనిపూపులు చాల పెద్దవి, గాటవు' పరిమళ ముగల్లీ 

ఎజ్బనిరంగు గలవి, పూవుల అడ్డుకొలత పంజెం 

డంగుళము లుుడును, 

-వ ద్రవస్తువులు--((పపంచమున పెద్దవి 

చూడుడు), 

చైధ్రిగిష్టకులగో త్రము-- అర్య వైళ్యుల 
౧౦-౨ rr నొకటి, (వెశళ్ళగోత్ర 

ములు చూడుడు, 

చెద్దిిష్ట పల. | వద్ద శేషు బద్దశిష్ట. బధశిష్ట్ర) 
గోతము. ఏకారైయ (గ) గోత్రము. సంస్కృతే 

గోత్రము. చామర్ష ణసః చమర్ష ణగణము, ప్రత 

.. ఆప స్థంబయజుశ్నాథ, పృమాణ 

ఆధ్యప పగివరఖండ. సమానగో| తములు బుమరుస, 



ఇద, కెవ 98 సెదాపుర సంసానముూ పెద్ద శెవ్పగోతము 1936 se, 

వీతమనస్క-స, జయీళుండు చేవత, శాజూూబ సాగి శబ్బము. త్యాగి పోతరాజు (లేక త్యాగ 

భార్య, జయవాటి తపసాపము, నాజూంబుథి పోతరాజు) గారి నుండియు, త్యాగి శబ్దము. 

తటాకము, జపము లు, దీపములు ౫౦. నైతి 

సంఖ శ ౫౨౧. మహిోషము దానము, పచ్చ 

ష్ వర్ణనియము. 

వద్దశేష గ్త్రవ ము (డెద్దోష్టచూ,.) 

bicep సరస్టానము-ఇప్వ "ee 

శ మంతరించిపోయినడి. ఇది తూర్పు 

గోదావరీమండలమున చామర కోట రెయిలు స్త 

పనున కనతిదూరమున నున్నది, అచట |పభు 

త్యముండిననాంటి పాడుపడిన కోట యున్నది, 

ఈ పాంత దేశమున కొకప్పుడు కిమ్యూరునమ 

యని జేరుం జెను, (మ్మూరుసీమ చూడుడు) 
(౮ 

ఈసంసానపు రాజధానిగ నుండిన దా 
ద 

( ర (3 Ses ఎ 
పురము, కి శ్రరునమను సామంత రావ్యముగ 

కు శ నని గా 
రెడ ప భుతెకాలమునం దెలిన ఇసుసపని 

పిదావాతు”6 డమ పాలకుడు తవ పేడట. 
ద 

అ. CSR ని 

: 

రగ 
(ఓ 

చెను అయన అదివజకు రెండువేల వము 
యా 

నకు పెంజుదారుగ నుండె యు, విదప బబ 

పడన హెతువ్రగ సీవీనుక్రు సో భు యల 
f (sare 

ననియు ఆయనయే ఈ సంస్థానాధిపకుల ట్ర 

పథము డనియు నందురు. me చేగరాజ్రు 

గారి పుత్ డనియు, జగరాజు 78 పౌతు* 
౧ లో 

డనియు, పిపపతిరాజుగారి పృపాత్రుం డనియు 

పకింటి శే వళక్సెనాయినారు. 

ఆదిని సాగి లేక సాగిరాజువారని యుండెడి 

'చెప్పంబడ్నది, 

దంట ఈ తిరుపతిరాజుగారి (ప పవ తకామహు 

డగు (ముత్తాత తే్మడిగారు) శ్రీ నీ రామరాజు గారు 

వత్సేవాయ గాను నివాసులగుట శచారినాతటి 

నుండీ యు నింటివే కటు మాజెనుదుకు, అసలు 
00 

సాగిగ వాడంబడుచు నేర్పడియె నంట, ఆత్యాగి. 

వోత రాజు గారు ప్రెని జెప్పంబడీన శ్రీ రామరాజు 

గారికి పిపినితామహుల ని యందురు, అంతక 

సుష దః వ వ త పూర్వులు అగ్షుర వరస పెద్దా ఫురస మ 

చరిత్సాయందు నరు. కూరి హోరి 

ఇంటి పేరు వివరింపయబడ లేదు. 
య 

ఈ ముసలితిమ్మభూనాధు(డు స్వతంత్రుం డై 

రాజ్య మేలెనో లేక ఒకరికి సామంతుండె రాజ్య 
9 a 

మేలెనో గాని ఈయనయే మొదటిభానాభు 

డని చెప్పబడినది. ఈయననుగూర్చిన యితేర 

సంగతులు శ్రీ కాకళపు నవాబగు “షేరునుహా 

మ్యదుఖానునుండి యొకక తిని ఒహుమానమంచి 

ననియు, విశ్యనాథకవిళృత శమధగ్మమును కృతి 

నందె ననియు, ఏరి పెద్రాపురపు కోటయెొ క్క 

ఒకబురుజుపె ( తాళ్లబురుజు) నృసింహ ేవా 

లయ మేర్చజచెన నియుు ఈకండు పెవన 
— లం 

మతావలంబు: డనియు, ఈయనకాలము క్రీ, వె, 
౧4౫౭-౧౬౦౭ స.lఏ అసియు న నెదకుం 

ఈయ నకు( Mats అః సుతుడు 

శాయపరాజు నాకు "బ్యమునక్రు మ. 

(౧౬౦౮-౧౬౪౯), ఈయన “వా హరిభ కి క్సు 

దయ” మను ప్యబంధమును గృతీ నందె నంట 

కోని అది బయల్పడుట లేదు. ఏరికి,విదప వీరి 
పనూళ్ళు రెండవతిమ్మ జగపతి రాజుగారు రాజ్య 

మేలిరి, వారికాలము ౧౬ ర౯-౧౬౮ ౮* 

ఈయనకడ రామవిలాసమురచించిన వీనులు. 
లమ్మణ రాజు(శవి) గారి వీతొమహు(డు లత్మణ 

కవిగారు అసానపండితులుగా నుండిరంట. 
ఈయనకు 3 ర్తీతిమ్మ రాజు గారనియు, సార్వభౌమ. 

కమ్మజగ పతి యనియు వాడుక్ లుండె నని, 

సీకవా రనుచున్నా రు. వీరు డా పదీపరిణయము- 
కృలినందెనందురు. కాని యదిగానవచ్చుట లేదు. 



సెదాపురసంస్తానము 
Boe op 

సీరికిం బిదప నీరిశమ్ము(డుగారి కుమారులు 
రాయజగపసపలిరాజుగారు పరిపాలనకు వచ్చిరి. 

న కుద్దండ సుం డని బిరుద ముంఖజెనంట, 

asa: Ey చె, ౧౬౮౮౧౭౧౪౮ ఏరికిం 

"విదప పరిసుతుం డగు మూడవ తిమ్మ జగపతి 

రాజుగారికి రాజ్యము వశ మయ్యెను. ఈడకున 

తండి)వోవువజకు పది వత్సేరముల 

న తే ల్రీగారగు రాఘవయ్య గారు(రాగయ్య 

గారు) రాజ్యపాలన నడుపుచుండిరంట. కొని, 

బాలుడు 

యాబాలుని నొకకుటిలో చోబీహుసే నను 

మహమ్మదీయోద్యోగిహ త్య యొన రె నంట, 

ఇదిం౧౭9ళ సం!రంలోజరిగెనుంతోడ నేతలీ గారగు 
ఉన 

రాగమ్ము గారును చితిని మరణించి సయ 
టి 
బరు చ 

రయట వీవుట పెచాఫరరాజంము మహాను] 
ష్ (0 ది వ ఫ్ర శ్ర 

పీయుల వశ మయ్యెను. ఆ లీమ్మ రాజు గారి కాక 
౮ 

ణాలు 
జట 

3 — 
ea a nO 3 సంవత్సరము వయస గల 

నాబాలుని విజయనగరసం న సు 
వ. హ్ 

Eats జ్లోసెరేం STANDS Dm జగపలటి గాజు గాగ 

DD 

విజయనగరము Ns పన J 
పో 

రే ౧౭౪౯లో 

న. సల్పీ ను హమ్మ్: 

తిరుగ 

యులను గటుకొ 
ర 
mn 

ఠి ఎ 

కు. జగ పతి రాజు గారిళాలము ౧౭ 'ద్రీరాా 

greg పడుచేను 

వళ్సరములు మహమ్మదీయుల పక మందు సాసాన 
a 

దాపుర రాజ అ 

అని చెప్పబడినది. అనంగా 

ముం చె యం. 

జగపతిరాజుగారికాలమున ౧౭౫౮ సం! లో 

నారు Sa ఆనందగబజపతిచే 

నొకయుదమున బలాత్క-రింపః డే రాజ్యమును 
గా 

భా 

ఏ్డ్తి షత ను వచ BU Tap 

వారు వేణొకసంగరమున నిహుతు లెరి, తొ డనే 

రాజ్యము వజయ నగరగజపతులవవ మాయెను, 

య ౧౭౬౦ వణకు నుండెను. 

* వె ౧౭౬౦లో పెద్దాపుర సరసు 

sR తాసాం టన. తిమ్మ రాజుగా! 
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1987 సెదాపురసంసానము 
ద థి 

వశము చేయంబటజె డను * ఏరి-కాలము ౧౭౯౭ వణు 

కుండెను. ఏరు నాల్గవతిమ్మ జగపతలిరాజుగా 

రన + పీరియాస్థానముననే సు సుప్రసి దుండగు 
ర 

ఏములస కట (నామనిలాసగంంథక ర) 

కవిశ్ళరుండు మండినవా౯డుం ఏరికాలమున నే. 

అ ఈసీ సిండియా క కంపెసివారి యధికార 

ము త్రరసర్మా- రక నిరస తోడే. 
cp 

పెద్దాపుర dr ఘు జమిోాందారీ యయ్యె 

నః దురు: 

సికిం పెద: 

౧౮౦౪ వణకు నని చెప్పం 

బడినది, వరికి బట ్రనరసయ్య గా రసిదషుం 
G 

చి వీళయు గా రనియు బుచ్చెబంగారయక గా బు య a [1 TA 92 A త కతి ఇ మ 

ముండిర (టం సంతానము 

ప 
అవవ జ టట జో అని ( 
లేనందున కనుజ నిచ్చియుండీ రలు 

హ్ 2 లం ఒకా a 3 

రికి. బదప చ్నెపపల్న్ లత, సర్పయ్య గారు 
బ్రిల్రి శ్ర 

ంసానాధిపత్ష మునకు వచ్చి! 
ఫ్ వ్ర సు 

సయిపంబ టె నంట ఆది 

పిదప 
Fo 

మందురు, విరికిః 

"రెండవభా క్యయగు బుచ్చి సితేయ్య గారు అధి 

పతు లై ౧౮౩౧లో మృతినందిరి * వారికి. బిదప. 

మూండవభార్య యగు బుచ్చబంగా రయ్య గ “ర 

ఆధిపత్య సునకు వపు ౧౮౩౩ లో మరణించిగిం. 

సరికి. ఏరిసమోపజాతులు, కొఠాంజమిోం' 

దాకులు వు వక్సనాయ సూర్యనారాయణ. 
జగపతిరాజు ారు( గన్నా భరాజుగారి పుత్రులు), 

న లర, కొని వారు కొొఠాం 

మాళము తమకి)ంద నిడుకొని పెద్దాపుర 

సంస్థానము విటీషుపిభుత్వమువారిక వదలి వేసి, 

ష్ లో వశపజచిరని చెప్పంబడినది, 



నాంగ్లు సెటల్మెంటు 1988 సెన్యనిజమ్ లేక సిన్ఫెనిజమ్ 

పనాంగు సెటల్షెంటు--3ద సేయిటు _ చేయకుండునట్టు సంఘమును సంస్కరింపవలె 

సెటల్మెంట్పులో నొకటి, (చూడుడు) క 

చైనుగొండ దుర్గము-అంధచేశమున,  పెన్నెరుచెట్టు (అశ్వగంధ — లా. 
అనంతేపురమండలమున, పనుగొండ కలదు Physalis Flexuosa సం, అశ్యగంథా, 

అది దుర్గముచే పేరుగాంచినది. విజయనగర _ అవరోహాకః,అవరోహీకావాజిః రీ వాజిగంధా, 
స్నామాజ్య కాలమున నిది పొముఖ్యమునందిన వాజినామా, వాజినీ, ఇది పెద్ద పెన్నేరు, చిన్న 

న్యదుక్షముగా నుండినది. [[.వె. ౧౫౬౫లో ఉెన్నేరు అని ద్వివిధభేదములు కలది, కాని 
లీకోటయుద్ధముజరిగ్కివిజయ న గరము ధ్యంస శెండింటికి గుణళేదము లేదు. దీనిదుంపను 

ము చేయంబజినకతన రాజకటుంబము ను పెన్నెరుగడ్డ, సెన్నేరుదుంప యనెదరు, దీని 

గొండకుం జేరి యట ౧౫౭౫ వజకు నివసిం రస క్రసాయ చూర్గ ములు ఉబ్బసము, కఫము, 
చెను. పిదప చంద గీకి కేసరి. దీనిని విజయ మేహముర కృపెత్యము, వాతగోగములు, సన్ని 
'నగరచ,కివర్తు లెవరునిర్మించినో సరిగా తెలియ పాఠము, శ్రీల సూతికావాతము, శీయరోగ 

"కున్న ద. ములు పట్టను నివారించు ననియు, మలమూత్ర 
(= 3. ౧౫౭౭లో బిజాపూరునవాబు దీనిని ములను నెడలించి జళ రాగ్ని బలపడున 

ముట్టడించి యోడీపోమెను గాని ౧౬౫2లో ట్రౌనర్చి బలము, పర్యవృద్ధి గలించి, పుం _స్ట్యము 
గో "క ల ల లలో బిజాపూన్న నవాబుల స్వాఫనమైనతొ డ నేహిందూ _ నధికపటిచు ననియు జెప్పంబ నది. 

2 

qf P 

ie er ox ఇభ చి. జర న "దేవాలయములు, నమ కాయ AUS నునడదులు నే రుదుంపను నూటి య కక న 

క్ గ న 
లు ప టయ డెన (టం వళళ నచిరకాలమున నే సహో నాన్ నైవ అకులు 'మొండిజాతికుణుప్పులు మా ర 

6 “వ్ ల్లి | "రాము "లు, మొరారిశావు సాని కింద పెనుగొ నత షయ ను + | లె ల . న ం) గ్ 0 నును, వాతిపునోొప్పృలు, మెహవాతవునొప్పులు 

హరించును. సెన్నేరుపంకు మూత మును కద 
రాం 

శ ” oy a el ¢ ష్ జ! 

be ను ముటటం స 3 "92 హమ్మ వ యు ద పం 
లి fa 

CC 

నె చికి వారినుండి ౧౭౬౨లో హాద శాలికీ వళ లించును, వితులు పాలను తోడుకొనునటు 
న జాం 

య మయ్యెను, చేయును. కొందబు చిన్న పెన్నేరు బలముగ 
విజయనగ ద శాజులనాంటి గగనము నాల్ పనిచేయు నందురు. . 

ఎన్మెచ్చ బుచ్చిరాజ కవి అంధి 
కవులలో నాధునిపలందు. బరిగణింపం బడిన 

. నాయం సల యుండు? SHORT OS 

శనుపల్లై జాపనామాత్యకవి--౪ంధి తండి పేరు వేంకటపతి రాజుగారు, సూర్య వంశ్రము, 
కవులలో నాధునికులందుం బకిగణింపం బడిన కాష్టనము ఫర నా లము. రచించినది పరత త్త 

న్న వాడు. నియోగి బావుండు. తండి ప“క్రాన్సిక్ట' వే భా 
నియోగి “హ్మాణుండు తండ పరు స యను వెదాంతేగంథము, ఇది భాగ 

కోనయ్య. రచించినది సీతావిజయము. వతీమునందలి కపిల చేవహూతిసంవాదములోని 
పై నెన్సు లా (ద్వపకల్పము చూ,) కథ నాధారముగం గ కొని రచించినదందురు. 
జ్జ నో లిజీ (Penology)-నేరముచేయుట పెన్యనిజమ్ లెక ౧న్ఫెనిజమ్ (వలా 

శిచింపంబడుట అనునది. లేక్రండ నేరములనే manism) — వెన్యనిజమును. సిన్ఫెనిజమ్ 



పిస 9 a శ్రే 

అనియు వాడిరి ఐరిష్ చేశ చరితము న చే 

రందిన ఫెన్నా లేక ఫీయన్నా (Fianna) 

అను పదముమండి శలీన శబ్దము, 

నుండి అమెరికాకు వలస పోయినవారును, 

ఏ ర్రండు చేశ వాసులగు కొందును గలిసి బిటీష్ 

పగిభుశ్వ పొలనము తప్పించి, 
పాలనము నెలకొ ల్పు | బయలు 

చేజందీసిన mp కరు పిదప 

సామాగిజ్యాంతర్గతమగు ఫ్రీసే నీటుగా నేర్చాటున 
కంగీకరించి లోంబడి యున్నారు, 

కం లా తొస్రంటికాలమున నిప్పుడు 

వాడుకయం దున్న సెన్సలు లేకుండుతేత్రి సిసఫు 

లను కాగితేముల 

గించుచుండిరి, కాని అది 

నది సరిగా తెలియకుంటయు Mey 

యూ రూవువమూసివోవ్రచుండుటయు సంభ 

వఏించుచుం డెను, 

పనప కొంతే. యభివృద్ది కల్లి గార ఫైటు 
(Graphite) అనంబకు నొకవిధముగు లోహ 

ప గల్పి చేసియు, వీదప గా ఫెటుతో 

ఫరండు 
య 

స్వలే శోష 

సరిగానంటక్, రము 

బంక మట్టిని అ పెన్సలుగ( జేయు. వాడ 

నారంభింపళబకనదిః ఆ పెన్సలును రబ్బరు? 

శినం జెణేగిపోవ్రను గాని ఫొంతకాలము 

వజుకు స్పష్టముగ ( న. వందు సీసము 

త es సిసపు పెన స్పలు (Led 

pencil) అని వాడుక్ అచట నచట నింకను 

నిపిచియుంశుట గాన నగును. 

షం దానియందు ఏని-లెన్ (Aniline) 

క .. బంక కయులహార్చి 

నారంభ మయ్యెను, దీనికి ఇం జెలిబిల్ పెన్సల్ 

కృెన,లు వేయంబడ 
గో 

(Indelible pencil) అని అరు న. 

చెము కాగితములోనికి జొచ్చు శక్తిగల సదా 

ర్థముతొ వాయుటం జేసి త్యరితముగం జెడదుం, 

శబ్బరుతొ అంత స్పష్టముగను జెజిగిపోకుం 

9 షన్ = హెడ్ కోరికాసిడ్ 

డును, కాని తడివి వాినీనను, లేక తడికాగిత 

ముసె వ్యాసినను కాగితము లోనికి చొచ్చుకొని 

పోయ్యిసిరాతో కలమువలన వాసినఫలితిమునే 
ఇచ్చెడిని, సిరాలో ముంచి కలముతో. కాగ 

తము పె వై వ్యాయుట అందణికు స్పష్టమే, తొల్లి 

భరత చేశమున 'తాటియాకుల పె సళ. 

గల గంటముతో వా్రయుచుండిరి. అది తాటి 

యాకు -పిపొరను నడుచుటచే చెజఫు. 

టకుం గాని దిద్దుటకంగాని ఏిలుక-దు, 

హైడ్క్ట్రికాసిడ్ లలు &. 

భుజించిన పిదప. 

ర్రీకడుపు (Stomach). 

చింపి 

పెప్పిన- 
Hydrocloric 

గండు, సెల్పు పొ 

నందు చేయుపని జీర మనంబరలెడిని, ఇది 

సఏిచిత కార్యము, జస కలియున్న తేటి ,నాంగ 

వెద్యులు సై పాట్ కోరక ఆసిడ్ అను నౌమ. 

ధము నిచ్చుచుందురు. భోజనపదా రములతో 

తోని శరగీన: అవణము ర క్రమునందు( జేరి 

పొ త్రికడుపులోనికిం జేంనగును, ఇంక పొ త్రి 

కడుపులోని వేళొక తెగ 'సెల్చు (Cells) 

లెక్కలేని, చిన్న చిన్న తస రేణువ్రలు గల్లి" 

యుండును, అవి రక్షమునుండి_ జనించినవిగ 
న్ మ రః SEY మైకసోో-వుయంతో, 

ముతో ఖో చ నొాత్చూర్వము చూచిన గాన. 

నగును. భోవనానంతెర మవి గానరాకుండును.. 

ఇయ్యవి స్ట rh . ఎని పరిశీలనలు బయ. 

ల్యెట్టినవి, దీనిచే స్పిన్ అనెదరు. ఇదియే. 

జీరశ కికి జ. 
జ దొ “ది కా చవ న. నక. సాన ల 

న అంగడు. 

పసుపుపచ్చరంగుగల: 

చూర్ణము, ఇది గోవులందు ౧హాడ . లభిం చెడ్నిం, 

అ త్తజీ దీసికి గోడోజన మని అయు ర్యేద వెద్య 

శాస్రుమునం బెరిడంబడి యున్న ది. 

అజీర్ణ కాలములం దీపెవీన్ రోగుల కిచ్చిన. 

జీర్ణ నుగును గాని దీనియం దొళదోషము. కలు 

దనియు, తక్ గ్యము కల్లినవిదపంాడ -పిప్పిన్ 



ఢాసి ప్రిజమ్ 1940 ఇరు 

వలన జీర్ణము వేయించుకొన మరగిన పొత్తి 

కడుపులోని గ్లాంక్క్సు పనిచేయక, ద్నిపె పననే 

జీరాధారము. నేర్పజచుగో 'నునట్లు war 

చరత కిం గలించు "పెవ్పీన్ను చేసికొనకి మాను 

దీనినుండ యు ఆలో వైద్యమ మున “Ali life 

that the health sf any part of 

the body can bs maintained only 

if it does its own work” అను ధర్న 

'మేరడీయుంట గాననయ్యెడ్ని, 

ap) 

ఆసిడ్ భుజించిన ఎత ారింరు కలిసి "పీ వీన్ 

పనిచేయుట కా 'గలించి ఆయ _త్రపటచు 

ఈసందర్భమున తొలుత హైడొకరక్ 

వ్ ల నన. ం” ల్ rv 

వెర్షతు పదాంములుగ విడదీసి ర కమునకు 
అనీ 

శ్ర ర 

నలసినచాని సందు* గ లూ ససియు, పరల 
సీ 

ల చి SG 

నవలను డ్ ఎటి-గి 3 eo కటు జీ జీ మిఫటకు 
సి కా 

gs వ్ జః గే రా (6 రా ఇ (యి (Cs J, a9 tr 3 లస ఆంగ్ల నేదు 

 భానూపవముగ నిడిరి కొంత యనవ 

ససపతానము. నులకోనమునటు (Bowles) 

చేర్చంబడ్ వేజిగును. అది తావీగా జరగును 

గాసి మొ కేతణే దకుగుపని కాదందురు. ఇందు 

అట్ట మ్ ట్ల { షం - డ్రి! "మే నుండ భోజనము మితఘుగా నుండిన మేలని 

పెరటిచెట్టు మందునకు(గాదు 
(ఆంధ్యలో క కి) 

పెరసనల్ ప్రోపర్టీ. వాగేష్యవ కాన 
యందు ఫీ ఫ్ర హాూల్డు గాక తేక్కి-నర ప్పి యని 

యర్థము, మజీయు దీనికి పెర్సనాలిటీ అనియు 

ననుచున్నారుః 

సెరాక్ట్టై ట్ర్... ఇది ఫడచేకొడ్ మలే 

సేట్సులో నోకటి. Pn చూ 

పెరి పెటెటిక్టీనజమ్(అరిస్టాటలిజమ్) 
(Peripateticism)--é _గ్లశా స్రుమునందు 

అరిస్తాటలుయొక స్ స 

లబ పలా ద్విపము-- బొంబౌయివద్ద 
సాల సెటీ ద్విపమని పోల్చీయున్నాప, గ్రీకు 

చర్నితకారులు దీనిని పెరిమూలా యని వాసిరిః 

సెరిశియా (ఇరాన్) బేశము-- 
(పారశీక బేథము చూడుడు) 

గ్ రిశిష్టగో తం ము ( ( పెరుశిష్ట చూ.) 

“DOR CF) పెరిస్టోపు 

ల నంబడుదూరదర్శకదుర్భిణీయ (తపరిశరములు 

సబ్మెరెనుపీడల.ై పె నడుచువారు తవు చుట్టుపట్ల 

నుండువాాతిని స్పష్టముగ శిబుంగుటకు చూడ 

నుపయో"గించునవి. ఇవి పొడుగు వాటి గొట్టము 

రట్టమునకు తప ష్ అద Se జ 

లం; పు సక్ కుట 
భా 

త్రందు పొలిబిం? nee Reflecting 

prisms 02 mirrors గల్లియుంట ఓడలోన 

ఒకకొననుండీ చూచువారు ఈ సెరిస్కోపున 

శకెదుట నుండువాటిని జూడగ లరు. పెరద్టోపు 

ముఖమును అన్ని దిక్కు-లకుం స పిలు 

కలదు. ఈతిప ప్పుడు సాధనము ఓీడయంచే 

అమర్పంబడియుండి పనిచేయుచుండు నని చెప్ప. 

డ్నదిం (సి నైన్ పీడ చూడు(డు.) యుద్ధ రం 

DORE 250 నత కళ ఈ 

చుట్టుపట్టనుండు లేక జరుగుచుండు సంగతులు 

గమనించుచుండుట కుపయోగింపంబడుచున్న డి. 

అ ప్రరిహిలియు౯(Perihilion)- ష్ 

ఆఫ్ ది ఎర్తు చూడు(డు.) 

న్రరు(గు- -పాలుకాచి దానికి మజ్జిగం 
బోలు  త్రోేడు గల్పిన తోడుకొని ఇ పెరుగగును. 
Ta గల్లించి సర్యవృద్ధి బలముం గల్లిం 



పెదుంు 

“చునుల ఇంచుక. విశేచబద్దమును బలపర్పును, 

గురుత్వముగ. జీర్తమగును, _ ఉోపిరిగొట్టునొవ్చి 
ఇ ట్ర 

'నివారించునని చెప్పబడినది. పెరుగు సుప 

rey స్ hut భోజనాంతమున 

లో కల్సిన యన్నము తిందురు. 

౪ జీలకజ్కు బెలము, వరావాలు, వేడి 
రా ఓని ap) రం 

సైంధవ నిళ్ళు శంఖ భస్మము, నొంఠిపొడుము, 
రొ 

అవణము - విరుగుడులనియు, చెరుగువలనగలట్లిన 

ప El 

దుర్షుణముల నివారించు ననియు! జెప్పయిడినది, 

తన వచ్చుతలనొప్పి, ఒంటికణత 

నొప్పి ఉదయమున నే సెరుగుఅన్నము ట్సిన 

నివారణ మగునందురు. పెరుగునందు మెంతు 

అను నానిరటి ఒకరాత్రి నిల్వ యుంచి పుచ్చు 

కొనిన జిగటవిశేచనములు కట్టునందురు.. సగ 

టున 'పెరుగుఅన్నము నిక్కాశ నడంచునని 

చెప్పంబడినది. 

ఆయు రేండ 'వెదంశా,స 
అ య- 9 

ఫుషషుమాను ఫాలుణ మూసములుందు పెరుగు 
wr గ్రా? ( ట్ 

నన ॥ 
అన న వాం అమా అరి ల్ రొ న భా "నొ 

పు+ లన్ నుట కనైమనియు, చక్, వెశాఖ్క్ము 

చే స్ట్? ఆహాఢ, అశ్యయుజ, కొరి ద్ మాసము 

లందు పెరుగు పుచ్చుకొనుట అనారోగ్య " కర 

మనియు చెప్పబడినది, సరగడువునను భోజన 

మున కాదియందునను పెరుగు పుచ్చుకొనుట 

అనారోగ్యకర మందురు. ఇది అజీ ర్లియందు 

సెరుగుపుచ్చుకొనుటవలెనే యగును. అతిశీతల 

(ప చేశములందు వసించుతేటీని మన్య ప దేశముల 

నుంకుత జిని పెపంగు అనారోగ గ్యకరమందురు. 

మేహాకారక పె పెత్యతి _త్త్యేములు కలవారు, నల్హమం 

అద 
స్త్ వ తప్ప తక్కినవారికి రాతి 

కేక "బెరుంగు అపథ్య మని చెప్పబడినది. 

-సరుగసనకు గంజి, ఉశిరకకాయలు, తేనె, పాలు, 

కంల స మినప 

దారములు గాన నివి పెరుగుతో పుచ్చుకొన 

అ పాలతో “పెరుంగుమజ్జిగలు కల్సి 

పప్పు, దశా ఫలము విరుదప 

యు 

1941 పురు గు 

నరాదనియు, విషతుల్యమై పొందును; 

మొదలగురోగములు గల్లించు 

ననియు! జెప్పంబడినది. 

వుచ్చుకొన 

కుషము, సరి 
© 

కొంద రాయు ల్వేద వై ద్యవిశారదులు పరిశీ 
లనలవలనఅతి సారము,అరుచి దోషము , కారని 

నష గ రహణ, దోవ పుజ్వుర (Typhus 

very ఆర కరభశాలము (తర్వాతి కూడదు), 

నసరోగము, మస స్మ విషజగరము, 

ఏత జరములందు పెరు గనుకూలమె యుండు 

ననియు, అన్నిమాంద్యరోగము, ఆమజ్వరము, 

ఉబ్బు, కఫరోగముు  కుష్షరోగముు దగ్గు 
మేహరోగము,వగరుపు,వాపులు ఇంక వణముల 

వలనబాధనందుచుండు రోగులకు “పెరుగు విష 

తుల్య మై బాధించు ననియు క ని పట్టయున్నారు* 

చసెరుగునందలి నీరు కఫమును, వాతమును 

నడంచ్చి జఠరదీ విసి గల్రించుననియ్సు, ఎండ్ వేళ 

భూ వా 

నర్సిం 
(1 

శ్రమ దాహము తం నడంచు ననియు 

టిని రాతులందు పుచ్చుకొనరా దనియు 

నందుగు, 

మాంగడతో నున్న పరుగు బలమును, ఏర్య 

మ గల్లించునని యు, గురుత్యముగ నుండు 

స. స్తే బలముగ: గలవారు పుచ్చు 

కొనందగునసి యు చెప్పంబడనది, మోంగడ తీసి 

వేసిన పెరుంగ తేలికగ నుండి ఆశలి నుబ 

కింవీంచ్కి యిఎచుకమలబవము, వాతము, అరుచి 

దోషము స్వ 

"పెరుంగు పైనుండే తీయంబడి పెరుంగు? 

నల్పించుననియు.. జెప్పం బడినది. 

సంబం 

ధముగల్లియుండిన మోంగడ మిక గుణములు 

గల్లి యుండుననియు, నిక్కా-కమంటల నడంచి, 
మేహావణముల మాన్సంశేసి, 

శమింపం జేసి, ఏర్య్భపుస్తీ బలము - గల్లేంచు 

ననియు, గురుత్వముగ నుండీ యగ్నీ మాంద్య 

మును బలపజచి కఫరోగము, వెత్యరోగము 

లనే గాక యితరరోగములహాడన్ను టేకింపించు 

నాతముల 



పరుగూ. 

ననియు, దీనికి లేనెయు, అల్లపుముర చ్చాయును 

పరిహారములనియు( జెప్పుదురు. మణీయు వడ 

కట్టినపెరుంగు. అనయా లోననుండునిరు తిసి 

సేసి న'పెరుంగు వాతమును, పెత్యమును సమింప6 

జేసి, చేహపఫుస్టి నొసంగి కఫోదేేకముగల్లించు 

ననియు అన్నహితవు నధిశపజణచు. ననియు 
నందురు. 

సగటున తియ్య ని-పెరుంగు ఇంచుక 

శాంతి గట్లంచి నిక్కాకల నడంచి ఫ్యాట్ 

గల్లించి విరేచనబద్దము జేయుననియు, పులిసిన 

న. వైత్యో దేశము, అజీ జ్ర్పి, సవ్మ పకోప 

ముల గల్లించుననియు, సెఠుంగుదోవములకు 

ముఖ్య పరిహారములు సెంధవలవణము, న్ంఠి 

యనియు చెప్పబడినది. 

పట్ల 

ఇంక సీసెరుగునకు నీరు కల్పిగాని కల్పక 

గాని రుద్దినది తక్ (చల్ల) మనంబడును. చ 

“పెకుంగతో సకల సంబంధములు గల్లియె యుం 

డుమగాన దశవిధ తక్షములు (చ దబ) WE 

పరిశీలించి యెరుంగదగును. 

పాలు తోడువేయ నది తోకుఫొన నారం 

భించి, తోడుకొనుట స టయ... నది 

“ముండకిమను పేరుగల పెసయగోగును.. ఇది 

దోషము జేయు ననియు, bees పు 

ననియు, మలమూతిముల వెడలంజేయుశ క్రి 

దానియందు కీలదనియి, పుచ్చుకొనుట కోయ 

స్క-రము గాదనియు( జెప్పంబడీనది, 

అంధ) బేశమునం దంతటను మెరుంగు నిండ్ల 

కుందెచ్చి వికోయించునాచార మే కలదు. కాని 

ఒక్క_మ చిలీపట్టణము, బందరు Masulipa- 
tamలేో మూత్ర మేోచల్ల బజారు”అను పేర ప ల్యే 
కవిశయశాల కలదు. ఇట్లు (పక్యేకముగా 
చల్ల, సెరుంగు పాలు, మోంగడ, వెన్న మొద 

లగు వడా ముకు ప ప్రల్యె క 

వికయశాల యేర్పడుట, ) బుస్సీ చూపే —_— 

1042 పెరూ దేశము" 

లస. ఫెంచిగవర్నరు, గవర్న రుజనరలు ఈ 

మచిలీపటము స్వాధీనపజ చుకొనినకాలమున నే. 
న 

తస తెలియుచున్నది, 

Dealon:- l. ఇవి తయారుచే ముజూతి,. 

a దాక నారింజ మొదలగువాని చికిత్సలవర. 

టిజే యీచలచికిత్సయు, శి. పచ్చి పాలనుండి. 
య స 

వెన్న తీయుకళ, 4, నెయ్యి తయారుచేయువిధ 

ములు వెన్న యక్క-_జ లేకయే నెయ్యి, 

తయారుచేయు విధి, 

పెరుగుట విణుగుటకొజకే ఆ 
(క ఎధంలోక కి క్తి 

పెరు స్టిర్సీస్ దీనిని ఖై స్టాక్ (37 
ద రంల తనము బై స్టంవు (By stump} 

అనియు బై రూటన్ (By root) అనియు 

కూడ వాడుచుందురు. సంతతివారికి ఆ సి స సంక 
pan a) 

మించుట యని న వాణిజ్య వ 

పెరూదేశసపు ప్రభుత్వము- Pen) 
దకీణఅ మెరికాఖండమునందలి ప /జాపభుల్వే 

"బేనాము, వములవతల యేయుదివేల చతురప్పు 

మైళ్ళు దేశ వైశాల్య మనియు, ఏలుదియెదు 

అమలు జన సంఖ్య యనియు జెప్పంబడ్నది, 

పెరూ దేశము _..దతీణఅమెరికాఖండ 
ములో ఫి (ప్రజా ప్రభుత్వ కు ఉత్తరమున 

ఈక్వెడార్ చేశము, (బెజిల్ చేశము, 

దపేణమున బొలీవియాచేశము, పశ్చిమమున 
స్టన్, మహాసముద మును ఎల్లలు, నెశాల్య 

మించుమించు ౭00000 చతురపుమై శ నియం 

దురు. సముదముదరి నిసుక బయళ్ళు కలను, 
అవి వేండీగనుండును. మధ్య భాగమున ఆండీసు 
పగ్యతములును, వాటిమధ్య లోవలును కలవు... 

తూర్పు భాగమున గొప్ప మై మెదానములు గలవు... 

వీటియందు కొన్ని యరణ్య ప చేశములు,కొన్ని 
పక ఏమజాన్న దియు, దాని డవ 

నదులును ఏటినితడుపుచు వరి రీలజేయుచుండును.. 



రూ దేశము 

“సము, దతీంస్త పుబయళ్ళలో వర్గ ములు, మత. 
య ee. ఈ బేశపు ఆండ్రీ 

“పర్గతేములందుఅమజాన్న ది జన స్థానములు. 

పెరూ దేశమున చింకోనా(క్వినై న్రుతోంట లధి 
కము, తొల్పింట సీచేళభమున వెండిగను లుండెను. 
ఇపుడు చాలభా గము తగ్గిపోయి నవి, రాగి, 

గనులందుదొరకుచున్న ది; చెజకు,ప త్రి, కాఫీసరు 

వేయంబడుచున్న ది. అల్చేకడిన్ని నిచ్చు. ఆల్చేళ 
గొ తైలమందలు పచ్చిక బయళ్ళయందు విస్తా 

రముగబెంచంబడుచున్న వి. ప్రజలు ల. 

“ఇండియన్ జాతులవారు, ఐరోపా చేశస స్టులవీ మణ 

ములు ఈ టేశమువె బడువజుకు బలమును,నా 

రికతేయుగల్లిన ప్రభుత్య మో చేశమందుండెన(ట, 

దానిని క్రీ, వె. ౧౫౩౩ స్పానియాచేశ మాక 
మించి హా మేలెనంట గాని కీ, వె. ౧౮. Cr 

ప్రజలు తిర్రుగంబడి వము శ్రీనంది ప్రకాపభు 

త్యమును స సావీంచుకొనిరి, ఇటీవల "పెరూ దేళము 

చిలీ జేళముతో కలహించి, నష్టపోయి. ఒక 
వీ్నును గోల్య్చోయె ష్ చెప్పంబడే నది. 

ఈ దేశమునకు నను సం) 

రాజ్య కార్య పిధాస స్థానము, దీసి ఏడుమైళ 

దూంమందున్న కాలావోవువము రేశ లవుపట్టణము, 

లైమాసగరపు చర్చియందు దాని పారంభిం 

చిన స్పానియా టేళస్థుడగు మలి (కః వెం 

౧3) అనువారి సమాధి కలదు, సము[దపు 

'మట్టముపె ౧౨౩౭౨౦ అకుగుల యెత్తుననున్న 

పాస్కొ_పోగం తములనుండి ఇనుపబాట కలదు. 

వాస్కాపురము ప పంచములోని పృుగముల 

నెక్కున మె శశ తొవున S 

చెప్పబడినది.  అరిక్విపా 

సున్న ఫరముని 

పురము. క్రుబొ_పు స 

"జ ధాసిగనుండినపురము, క sa 

చేవాలయముయొక్క.. పాడు చూడం దగినది* 

తొలింట అది చాల గొప్ప దేనస్థానమై 
యా రా 

యుండనోపు, 

1948 "పెసర చెట్టు (= పెసల చెట్టు) 

చెరెరరిస5్ (Parenthesis) వది 

యాంగ్న భాపూ సాంగత్యమున నాం ధభాషలోనికి 

తెచ్చుకొనిన యొకగురుతు, అదివజకు చెప్ప 

బడినసంగతిలోనుండి అధికావసరముగు నొక 

వీవరణముం . తైల్ప్సుటకుగాను ఆవివరణమున 

కీరుదెసలందు అది వివరణమని సూచించుటకు 

మొదట (కట్లగురుతును_కడను ఇటిగురు 
|| ॥ ళు 

తును) ఇ కుదురు: అనంగా (గురుతు మొదలు) 

గురుతువరకు గల, వాత అదివణకు చెప్పబడిన 

సంగతికిచేరిన ముఖ్యవివరణనుని యెజు)గునది, 

అది యకు స్నష ర యెక్కు-వ స్పష్టముగ దెల్పునదియని 

భావము, 

సెరోటెస్ పింటింగ్ (Block prin- 
WU 

ting by Machine Bo 

జేయు అద్దకము. (కలంకారి రీపరి శమ శ 

పెర్షెలిజమ్ (Parnal ism)— న్ కీ శ 

1846-91 ఐరండు చేళీయుడగు వారెన్ 

న్లూవస్టపెశ్నెల్ అనువాని రాజకీ యసిదాంతేము. 

వార మెంటు సభ్యుంయగ నుండీ ఐిర్హంకుడేశము 

HIN న 
కు ఊహజహారామురూలు నారించుటకు ఏన Wo 

Cia 

బ్పనదీకుండు 

ఎర్జిట-- వాణజ్య సంబంధ 
పరిభాష 

“అనుమతి యందు “అంగీశారపలే మనియు, 

నసవగిన కాగిత” ్హరితసు 

రై 
లక సక గంజలప పన క సెసర "రు చయం 

నం! పెసర సై భొజ నపదారము. 
A) ల$ 

జాతియందు పచ్చ పెసలు, నల్ల పెసలు 

wre పెసలు, అడవిపెసలు, శ ము పెసలు, స. 

వీలీ పెసలు అను ముఖ్య జాకిభేదములు గన్న 
య 

డిని. ఇందు చేశనాళీ పచ్చపెసలు ఉత్తమ 

జాతీగనుు డ్లి ల పచ్చ పెసలు అతు శ్ర లేనుడాతీగను. 

ల gc డుచున్న వి. 



సస చెటు (పెసలచెట్టు) ] 
శి రి 

డేష్థదాళీ పచ్చపెస  లాకుపచ్చరంగు 

౫లియా, సలెంసన లాకుపచ్చయం దించుకీ 
(౧ ౧m 

నలరంగు కలిసినరంగు కలియు, డి లీపచ్చ పెసలు 
౧ య 

౨ండును, లాటి 

' పచ్చ పెసలకు Phas- 

colus mungo (ఆంగ. Green Giam) 

అనియు, నల్లపెసలకు “Phaseolus Radia- 

tus” అనియు విఫ్ర్పెసరళు 

Tribolus” అనియు ప 

ముస ముద్దః అసి 

ఖీ +“ క శ 

ముదవః, ముదఫ.॥ 8, 
౧ ౧౬౫ ౧౬ 

య | 
J Bo eh ల్ల 

ఏయుదఏపసర క కారు పిసక. ఈనియ్యు. కొక 

కామ మ స దుం a we Re ర శ పచ్చ పసం పేర ఆయా చనముఐందువాడుకే యం 
యి 

డేశవాళీ పచ్చ పలు ఢి ల్రపసువుపచ్చ 

లును పప్పుజాతులలో | సేవ్వమనియు, మేహ 

స పైత్య శాంతీ గల్లించుననీయు, ర రక్టపెత్య 

మును శ్రమింస౭€జేయు ననియు 

చెప్పబడినది. పిదప శేన్యమగునది నల పెసర 

పెగుణములకుందో. డించుక 

మును, శీతప్రైత్యమును శేవునని చెప్పబడినది, 

కొమ్ము సెసరయందు పెల్యేశాంటియు, బలము, 

వ్ ర్య వృద్ధి, యించుక చలవగుణములును, అడవి 

-పెసరయందు చలవజేసి మేహ 

శాంతిగల్లించు ననియు, నుడంచుననియు, 

శరీరమునందలి స స. జంఫుననియు, 

శుక్ల వృద్ధి గల్లింయననియు ఇంచుక క ఫోటేకముం 

స్ట ఫదొొననమును 

జాలి, ఇది 

త్య శాంతి, 
ww 
oo 

షా 

mg య 
తాప 

Oa పెసరవ్యవసాయము: 

నాడ జేయుననియు( 'జెప్పంబడినది. పిలిపెసర 

పెళ్యత త్రము గలవారికి వాల అనుకూల 

_—— మేహాశాంత్కి పె పెత్య శొంతి గల్తించి 

తలతిస్వు, వికారము నడంచి, చేహాబలము.. 

ఏర్య పుష్టి జేసి చలవ జేయు ననియు జెప్పంబడినదిం 

“పెసరజాతికి ఉ క్రరేకిచెట్టు(శె తెలది | శేషము) 
0౧0 స్ట 

సమూలము “క్రో 'ల్పి నబూడిదయుు, తేన నువ్వుల 

నూనె, అల్లము, 

విబుగుడులనియు, పప్వుపై వితొకయందు నెలే 

నొంతియు, జీరథ కియుం గలదనియు అధిక 
రత ది 

సంచార, పుల్చనిమజ్జిగ 

మెన నించుక కడుపుబ్బరము గలించుననియు( 
ర “౧ 

జెస్సంబడినది. 

జ న. న్యవసాయము---౩ది మినుము 

ane భరత చేశ ప్రపం సలు పపఇజాటి, 
ధర 

fi = (al స్మ 

తలో వ నైలుస 'దీతీళ? ములందు( గూడు సుద 
(sm 

చేయబడుచు చున్నదిః బృిచలందు పసుపుపచ్చ, అప్ 

సచ్చు నలరంగులపెసలు కును, ఈ పరహం 
క, యగ స లీ 

దూసానముసందు పసుపుపచ్చ సెస్ వవ సా 
అ mY గ్ర 
|] 

ముల ఓలి 

అయ ౪ చేరండి సుయన్న ది. అంథ ఉర మున 

తో యం [+ అత్య న Sas ని మి య 

రక బబ్చుం సు మస 
4. స్తు 
క నా భా: 

శ 

ఫీ 

బాత నలపెస లధమపుజాతిగ నెంచంబడుచు 

తష క జ్ 

inte Cr DYE 

ween న్య సాయము చేయంబదుచు మ 

సర రసా ఫభారణము పల్పపువరిపొలముల౧ 

పల్లపు గోధుమబందు కష్ట ననే పెసలు 

చల్తుదురు. ఇతిరవముగు పంట టలతోం గూడ గల్పి. 

తొలకరియంచే జల్గ్టుటయు. గలదు. సల్ల లెగడి 

భూములందుప పశ సముగపెరగును. పక తపు 

నందు ౨౫ దుక్కు-లకన్న నధికవర్థములు ప పడ 

స్పపి'బేశములు పెసరవ్యవసాయమున కను 

Ss అంత కెక్కు.న నర్చించు తావుల 

సివ్యవసాయము నష్ట్రముం గల్లించు ననియు 

చేనుపూతపట్టు నదనున వర్షముప పడిన నాపంట.. 

నష్టమనియు, oss. తేలినది. వసంవత 
క 'చెనను ఈపంటకాలమున సధికవర 



ఇసోలో జీ. 
6 

ములు పడిన ఈపంట నష్టమని అనుభవజ్ఞలగు 
రైతు లనుచున్నారు, ఎకరమునకు 15 మొదలు 

90 పౌనులవటజుకు వితులు చలుదురు. గొంగళి ల 

“పురుగు _అధికవర్షములు లేని మంచిశాల 

మున ఎకరమునకు 800 మొదలు 600 పౌను 

'లపంట పండును. పెసరచేను వేయుచుంటవలన 

భూమి బలపడునని చెప్పబడినది. (కన ముల 

వ్యవసాయము చూడుడు 

పెస్టోలోజీ (Pestంlogy)— బాధాకర 
ఈర 

మైన చిన్నపురుగులు (P854)ార్చి వివరించు 

శా,స్రుము 

పేకాట(చిట్టాటు--ఈయాటనే చీట్లాట 

లేక చీట్టవే వట. యనియు. గూడ క 

కలదు. స దున్నవి నాల్లురంగులు, 

నాలు రాజుల బొమ్మలు, నాలు రాణుల 
౧ ( ౧ 

బొమ్మలు, నాల్లు మంత్రుల బొమ్మలు అని 

మనము పోల్ను చున్నాము, ఇంక నాపె 

నున్నవి ఒకటి మొదలు పదివణకును చుక్కలు, 

1 హోర్టు (Hearts), 2 స్పేడ్సు (5265), 

లి ,డైమండ్సు (Diamonds), 

(Clubs) గా గుర్తింప. బడుచున్నవి. 

ఈయాకృతులను సృష్టిం చుట తొలి 18390 
A) య 

లో ఫాిన్సు చేశములో జరిగినట్లు తెలియు 

చున్నది. అప్పటి me 'ఛాశెన Vl 

VD. ఆరాజునకు sess 

4 | 
శ్ర్బ్సు 

సంఘటిలిన జాయావియోగముచే పలుమాటు. 
య 

సంభవించు చుంజడెడి Fits of Melo- 

ncholy (మనసున జీర్గించుచుండిన దుఃఖ 

కారణమున సంభపించెడు మూర్చలవలన 

బాధ పడుచుండుట చూచి, రాజమిత్రు( డొక 

డీయాటను గల్పించెను, ఈయాటలో నున్న 

నాల్గురంగులలో నాల్లు 'పృధథానచితిములును 

అనాంటి నాల్గువృత్తులను తెలియంజేయుటకును, 

తన్మూలమున రాజుమనసు తప 

244 

1945 చేకాట (చీట్లాట) 
య 

దుఃఖము మరల్చ. బగయల్ని ంచుటకును, 

రాజమి తుండ డు సంకల్పించెనసని తే తెలియుచున న్నది. 

(1) క హో ర్ట Bearts)eరీను- మ. 

కొశాక్ళల గలది. ఈయాకృతిగల రూపము 

చితించి మకతాచార్యుని ముఖరూపముతో 

తయారు చేయంబడినది. అనయా హృదయము 

నందు మత మున్నదని భావము 

(2) ఇస్పేటు (Spades-spears)- ఈ 

చిత్యేము మొట్టమొదట స్పియర్స్ అనియే. 

అ దుంజెను, ఇది మిలిటరీ, నొవిలిటీ 

లను 'తెలియం చేయుటకు .సంకల్పింపం బడను. 

ఈ చిత్తమునందు. జూపంబడేన చుక్కయొక్కా. 

ఆకృతి అటక (Spear) యాక్ఫతి * ఆకాలము. 

నాటి మిలిటరీ (పటాలము) గుర్తును సూచించు. 

చుండ, చితోమునందున్న ముఖాకృతి 001 

lityని (ఘనతగల మండలాధిపులను) స్ఫుగింప 

జేయు చున్న ది, అట్టగుటనే ఆముఖముస వీరత్వ, 

మును ఘనతీయు సూచింప బడుచున్నవి, 

స్పేడ్, స్పియర్ అనుశబ్దము లుచ్చరించు. 

టకు సాలభ్యము క. మొదట “ఇ” 

అను నొక అచ్చు ను జేర్చి, ఇ స్పేటు అని యుచ్చ, 

రించుటయె ఇప్పటినాడుకకు కారణము, (ఇట్ట 

పరిణామరూప మే (నయం01) కన్యలు.) 

(0) _డైమండ్పు (Diamonds)-—దీనినే. 

ఉచ్చాగ ణసౌల భ్య ముకొజకు ,డెమాను అని. 

యనుచున్నారు. ఈచితేమునందు న డైన 

నొక చుక్క-యుు, వజభములవ ర్హకులయొక్క-యు 

లేక జెనరల్ (శడ్స్మెన్) సాధారణవ ర్తకుల 

యొక్ట యు రూపమును 5 తీంచినా(డు, 

(జ) కృబ్బు(౮1405)-దిని నే మనవా రిపుడు. 

కళావరు అనుచున్నారు. ఈ బ్ ఎనే (Picks), 

వీక్ స అని కూడా నందురు, ఈయాకృతీ క కర్గకుల 

చేతనుండు ఒశవిధమగు పనిముట్టును పాలి. 

యుండును, కొని న. త్రొొల్లి క్లోవరులను 



-పీగయచుటమా? పెటుచుటమా? 
టె. అబ 

నొక సువాసనగల పొట్టి నడ్డియాకు ఆకృతిని 
భోలీయుం డెను, 

ల యూలా నిస్పటికిని నాకుకలో నున్న 

క్ నకుల పనిముట్టు మొక్క ఆ కారమును బోలి 

యున్న ఈళ్షబ్బు అనుదానిని ఇప్పటినునవారు 
శళావరు అనుపేక 

ఇటీ నాల్గు నృత్తులను మ 
ల్ 

రుడు, (2 2) సేరానాయక పను, (0) వ రృకుండు, 

నాకుచున్నారు. 

శక కర్ణ శ్రర కుంణు ననునాల్లు రూపముల స్ఫురింప 

"జేయు? మ్, నా రాదమికు య సృృ్వంచినాయ, 

మనవా రాయా రంగులలో నున్న చిత్యము 

లయందు (1 నర్హకునిచి తేము చూచి, రొ 

జనియు, (2) మతాచార్యునిచి త్రము చూచి 

రాణి యనియు, (3) సెనానాయకుని చిత్తము 

చూచి వజీరు లేశ మంతి యనియు, (6) సెద్య 

గానిచ్చితము చూచి శా జనియుని ట్టు ఫర 

"పడ్, వేశ్వేజుపేరచే 1 సంకేతము లేక సజచుకొ సి 

మనసార న్ గొందతు పవిలాసముగ 6 గాలము 

పుచ్చు స్మ టయందున న్కు మతికొందటు పంచెముల 

నైచుచుు, తముత మణి? సుల గోలోవ్రుచ్చు, వ్యసన 

ములలోంబడే చెకివోవుచున్నా కు. ఈవేకాటయే 

రంప సు గమాణే స గు న ము a: es కటియె 

కుటుంబములు కూలుటకం గారణ మగు? చున్న ది. 

పే(గుచుట్టమా? సెట్టుచుట్టమా?- 
క్రి 

పేటకగో త్రము-(క ండినగణము చూ. 
క టెంటు లెదర్ (Patent leather) 

జోళ్ళు చాలకాలముక్నంద ట కాలిజోళ్టు 

ఆకారములు వాజుచుండీన 

నాంగ్లసీమలందు. కాలిజోళ్ళు చేయుట కనుకూ 

లించు నొక మంచిచర్శము మునకు నల్లరంగు పూసి 

నిగనిగ మెటబియు నట్టు కస్ వికియించుచో 

నారహస్య మితరు “అెజుంగకండున ట్లు గోప్య 

[ష్ 

కాలమున, 

ముగ నుంచి దానిని పి భుత్యవుశాఖయందు | 

1946 

చేశుంటు (Patent) చేయించిరి ఇందువలన 

నితరు లీవిధానమువ తోలు తయారుచేయరా 

దని రక్షణ గల్తించుకొొని యుండిరి. 

ఆతోలుతోచేసిన కాలిజోళు నిగనిగ మెజు 

యుచు, మంచి వెలలకమ్మాయబడుచుంట పెక్టండ్రు 

_వేర్వేజువిధముల పరిశీలన లొనర్భ్బుచు, తమ 

తమ విధానమున. నలరంగువిడి _ 

గల్తించి పెక్కువిధానముల నాతోలుమచ్చుననే 

చేసి పాదరతులుగ నొనర్చ మొదలిడిరి, 

కాలానుగుణము గ స నల్లని నిగనిగ 

'మెటుయు చర్మ సముదాయ పు “వేచెంటు 

లెదర్ (Patent leather) అను సెరున. 

బరంగుచు, ప్రభుత్వ కార్య స్థానమున చేజుంటు 

చేయండనివమ్యు) క! నందినట్లు "తెల్పు 

సళుంటుపదమును వేరుగ (నామమాతిముగ) 

గలి, నిగనిగలాడు నలతోలుతో చేయంబడిన 

పాదరటీలక “*పేపెంటొలెదరు జోడు” లని 

వాడుక్ వ్యావించెన స్ట్ 

మెబులు 

'నేంటి!ి నై యున్నది. ఇప్పు డాపేకొం 

టనే లొక రకపు గురుతు? గోహైంప నగసను. 
(Trade mark) 

ఇట న్ఫెయింటు ఫశ న 
యోధథాభిమానులు చూడుడు.) 

సేటి నిజ కమ Petrinism)-సెయింటు 

వీటకనువారిమొక్క | విస్త సవత మ 

సట్రిమొ సీ (Patrimony)— శ 

భాషాజన్యపదము. ఏదియిని అన్ని వైతృకసం 

బంధ మగువారసల్వేరీతిని సం క్రమంచుటయును, 

ఏదియుని ధర్మా దాయము పూ ర్యాచారము 

నము 'చిశీష్యపరంసరకు సంకమించుటయును, 

లేక మరణశాసన నపూర్వశముగ చెందుటయును 

నిధించుసిదాంతేము. 

సటియాటిజమ్, ainotim)— 

స్వ'కేశమును పేమించుచు : న నా 

పేట్రియాటిజమ్ 

& 



చ్చీ డే 

వలయు స్వాతం త్యేమును సంపాదించుట 

స్వసాఖ్యమును, ఐశ్వర్యమును త్యాగముచేసి 

ధీరుండై పనిచేయు సిద్ధాంతము. 

డే (Pay day) — వాణిజ్య EE 
పెసలాతీ దినము, -సంబంధపరిభా హా పదము, 

Stock exchange పెసలాతీలకు నిర్గ యింష( 

బడినదినము. వర్తక సంఘములందు లెక్క-ల 

బరిహ్మ-రించుకొనుదినము నకును ఈపరు వాడే 

దరు. పనివాండ*కు జీతములు, 

నిచ్చుదినమునకును ఈపేరున ర్రించును. 

“Pay” అనిన చెల్లించుట కరమగును, 

పరిష్క_రించుట తు వః ఎవ్వరికి సొమ్ము 

_ చెల్టింప( బడవలయునో వారికి “Payee”, 

ఎవ్వరు వెల్లి చెలింతురో వారికి “Payer” అనియు 

వేరులు, బక Bank లోనికి ఒక Customer 

సొమ్ము చెల్లించుతజి, ఆసొమ్ము మొ త్తమును 

తీప్పీళ్లు వాసియిచ్చు అచ్చు ఫారముపత ము 

నకు “Paying in Slip” అని యందురు. 

తేన కంగీకారము లేకయుండియు నిధి లేశ బలా 

త్కారముగం శెల్లింపవలనివచ్చి చెల్లించుటకు 
59 “Payment supra under య. 

అనియు, “Payment under Protest” 

అనియు ననుచున్నారు. 

సెథోలోజీ (Pathology) — రోగపరి 

లీలనాశా వ్ర్రము లవేణముల బరిలీలించి రోగ 

నిర్ణయము చేయువిధానము. ఇది ఆంగ గ వైద్య 

హం. యెణుంగునది, 

'పేదవానికోపము సెదవులకుచేటు- 
(ఆంధ లోకో క్రి 

_ పెనపాస్తలిన గో తం ము- (జమదగ్ని 
నత్సే ఉప యు శచూడు(డుం) 

సనారాజభవనము( Pena Palace)- 

శగాలిలోమేడ” యని లోకో కికలదు. అనంగా 

1947 

లేక కూూలుల 

శావ్రన నీ 

పేనారాజభవనము 

గాలితో లేలుచు నంతేరాళేమునం దుండు. 

భవనమని యర్థము, నిజము గాని మాయాశథన. 

ముల కీఉ కిని వాడుచుందురు, కాని, నిజముగ 
ఇ , 0 1 నట్టిదికాకున్నను అట్లుగన్సించు . విచితిభవన 

మొకటి కలదు. పోర్చుగీసు టేశమున్క లిస్పను. 

నగరమునుండి ఉ త్తరదిశ్రగా పదు నేడు మైళ్ళ 

దూరమున సింతాగపట్టణమును, నెనుకనే సము. 

దోపు పునిటిమట్టము పై ౧౭౦౦ అడుగుల యెత్తుగల. 

సతతట ముం గలను, దానిపక్సీమవ్రుకొన 

సముద ప. జొచ్చుశొనిపోవుట అదికా' 

లపుబ్ సేతిష వెళ్త ని తలు దానిని Great Promon- 

(81yఅని వాడియున్నారు. అక్కాలవు అర 

బ్బులు య. మనిరి. దానియం డెతేన 

సవనా పోనాద మున్నది. చానినుండి. 

చూచిన దథీణముగా శేగసునది, లిస్సనునగ 
రను, వాయవ్యదిశ గా స విశాలమైదా 

నమున్సు అవ్యలి అట్లాంటిక్క- మహాసముద 

' మును గాన్నిం వెడిని, అది నిత్తావును ౧౧౮౭లో 

ధో 'ర్చుగిసు రాజ్యస్థాపటండె జవ డాన్ అల్ఫాన్సో, 

హాస క్షీసుభాప తి మూరులనుండి లాగికోని 

రాజ్య ane J వె ౧౫౦౧లో 

న్యు అల్ భూపతి, ఒకనుఠ 

మును గట్టించి, క్ స్తవసన్యాసుల కిచ్చెను. 

అప్పటీ ఒకటవ మ 

పిదప ferdinand of Saxe-coburg 

Gotha (Prince Consort) రీవేనారాజ, 

భవనము hae నిర్మాతపరిముఖమున 

నిర్మింప జేసెను, ఈయ నశిలావిగహము. 

పృక్కనున్న వేళ్ొకశిఖరమున స్థావీంప(బడి 

సరళ లోన దేవస్థానము, భూపతి వసించు. 

గదులు, న బందిఖానాకొట్టు, చుట్టు 

తిరుగుచు Sree కక్క చంద్ర 

కాంత శిలాఫలకనిర్థితసోపానపం క్షలు, RES 

పనితనము ' ప్వదర్శించు కిటికీలు, తలుపులు, 

se క్రిందిచప్టాలు కలవ, ఒళగదీయం దొక 



ges (బె త్రము) చాటు 
అ ర 

భూపతివీశాఖ మున్నదని కావలివా రనెదరు, 
గోడలె మూరులకాలమునాంటి చితవువన్నె 

పెంపలతో విగరవా చిత 'ములు స్చులో 
/ లో 

బీగింపంబడియున్న వి, ఆనాంయటిసామాను లక్ష 

కొన్ని యుంచంబడీనప్, 

ఇట్టి మ ‘Castle in the 

air అను సేకు కి కల్లెను, ఈ వింత వేరు గల్లుటకు 

“రానణము గలదు, కొంది 

గల పలవు పిటేశ మగుట, ల 
య 7 

కి యూసిరి 

వాయున్రలచే తెలసి మేసుములుగ నేర్చడి, 
0౧ 

కోండ 

మేఘములపై గాలిలో న. వల 

సరకీవు కేవ 

నేర్ప 

దటమె, శాతు లందలి న్టీత్రల 
బె . 

boar 
RE 29 

ను బూ రిగ6 గప్పి వేసి మబుగుపజుప, 
జాలీ 

దూరమునుండియే ? దరి శేగినవారికిని, 

కొండెపె SAID గూడం గన టు 
(ames సొరి 

స్తా ఎన్ 5 షి ద ౮ కీ చుంకుటం జేసి దీని కిపేరు గలను. కొండ సెక్కు 
౧ 

టకు బాటలు కలవు, చార్ యరణ్య మయము. 

ఛవనమునుండి చూచిన మూరులనాంటి -వేలగ క 

దువము మంచుగుంజా సిడవలెం గాన్సించెడిని, 
స్ట్ 

@ శ 

సస (బెతను) చెట్టం -- ఆర్య, 
త లూ 

Raitan (cane) Plant. 

వేపవచెటునుదు లెక్కాలెని జాతి భేదము 
ల 

మున్నను లెక్కైంపయడ లేదు. దీని జె తములతొ 
— 

కుర్చీలు, చటకజలు మొదలగునవిచేయ:బడును, 
ఇ ద్వి 

వాని కన్నియ ట్ర Es బుట్లలు, తేటలు చేతి 
య ల 

కట్టలు గొరుగుకజలు చేయం బడుచున్న వి, 

పులతాశక్రా నగరముకడ నుండుజాతి చేతికజ్టలపు 

శన వ ముంపురు. మళయాళ చేశ పుడాతి రీ 

వః జాతి ఇ తఫకఅల దియూను. సన ప వలమగుజాతి బెల్టేపుక్ జ్రల నిచ్చును సన్నపు 

జె తముల సముయొక్క.. 
na) 

చెచుతో కుర్నీలు చేయుదురు. ఇంక సెని మృతో కుర్చి చేయుదురు, ఇంక సన్ని యో 

యుపయోగములు కలను, 

నిచ్చుజాతి Ene 
రా 

సెపచెట్టునందు జంప 

మునుబోలిన పండ్లు ముండ్రవ'లె పొడచవై పెరిగీ. 

అల్లుకొనును ? న తోటలకు _. 

1948 

క ene | 

పేరాసెటుజంతువులు 

వీేపచెటు నాశుదరు, 

బలమైన భూములందు 

పెరుగును, 

చేపపండునందు రుచిగ నుండి, 

నిచ్చి, దాహము నడంచి, ఇంచుక వాతమును 

రేప్రుగుణముగలదనియు, పేపఆకుచిగుళ్ళయందు 

క ఫ్టపైత్యముల నడ్రంచి ఇంచుశ వాతము చేయు 

గుణము శలదనియు,. పెసజాతిక సజ్ఞామొరము 

విబుగు( డనియు నందురు. 

సపర్ సెల్ బాదముం-(కాదము చూ), 

శ్పేరలెల్సు (డిగ్ 9లు) Parallels- 

త పటమునందలి అడ్డుగతలు 

(తూర్చు సడ మరల కుండునవి). బ్రవి భూమధ్య 

"రేఖకు Parallel గా నుండున వనిభావము. 

(డిగిలు చూడుడు, 

నల శేగడిభూములందు 
ap) 

వేసచెటు చక్కంగా 
య ఆ 

అగ్నిదీ ప్రి 

ేరాసికా క j==95 హైక్ 

కార్స్ జాతులలోనిది, ఘనీభవించి (గట్టిపడి) 

యుందును, వెటోిలియమ్ ఉన్న తావులందును 

రాకేసబొగు ఉన్న తావులందును దోరకును. 
౧* 

క వ్వువత్తులు చేయుట కుపయోగించు 

చున్నారు. అగ్గిపుల్లలు చేయుటకును, Water 
య గీ 

roof గుడ్డలు చేయుటపనుగూడ నుపయో 

గింతున యటం . 

చృరాసైెటు జంతువు లు-ఇశరజంతువు 

లపెం గాని, మనుష్యుల పై6 గాని ఆధారపడ్ 

అంతకాలముగాని, కొంతకాలముగాని జీవించు 

నటి పేలు, దోమలు, నలులు మొదలగు. చిన్న. 
లు యా _ 

జంతువుల కీపే రిడియున్నా రు. ఇశే వపనిపాట్ల 
కృప యోగింపక స్వంతంతఫ జీవనము లేని పోవీతు, 

లను హేళనగా “పర్యా a అను నో 0 

పదముచే వాడుట. "కలదు. వ్రందు6. స. 

జంతుజాతికి. జెందినవిగన్సు మతటీకొన్ని వక్ 
జాతికిం  శెందినవిగన్ను, ఉన్నవి... ,ఒకచెట్టుపై 

“| 



వీరింటచెటు 
A) 

ములచి దానిశరీరమువ లన నే (బతుకు బదనిక 

మొదలగు చె టి జాతికి చెందినవి. ఏలీ 

వాములు, బోదకాలువురుగులు, ఫొంకిప్టరుగులు 

మొదలగునవి ముఖ్యముగ నికే శరీకములో 

మనుచుండును. (అంటువ్యాధులు చూడుడు, 

సూత్మజివులు చమూడుండు), 

వ్చరింటచెట్టు-- లా, Corchorus oli~ 

ioriuse నసిగాడు సరిగా తెలియకున్నది, 

కొన్ని మాసములు జీవించు కూరి 

ట్లనియు, దీనిని కొందణు కూర వండుదు రనియు, 
వది మేహాశాంతి, పైత్య శాంతి గల్తించు ననియు, 

దీనియాకు నెండించి చూర్ణము చేసి నేతితో 

వేయించి లోని కిచ్చిన జీర్ణశ క్రీ యధికమగు 

ననియు, దీని గింజలరసమునందు సర్బవిషము 

హరించుగుణమును, గింజల చూర్ణ మునందు కుష్టు 

రోగము నడంచుగుణమును, చెట్టునందు బుద్ధి 

బలమిచ్చి శిరోనాతము నడంచుగుణమును గల 

దనియు నందురు. 

స్టర్" 
వ్రుల అప్పరసవం 

స్వర్గమున కేం నర్ష్వత లేనిదియు నగు నొక 

హొాందు పాః శీకజరధు, వ్ర్రధర్శ్మమున 
టి దయ్యు అప్సరస కానిదియు, 

తెగవారు 

ఛేరీలు వ శాచములక న్న నెప్క_-వయె అప్ప 

రసలకు. దక్కు వయె రెండీంటికిని మధ్య జాతిగ 

నెన్న (బడినవి. సుందరమును, నిరపాయకరమును 
నని చెప్పంబడీనజా త్రి, 

శృరుకిష్ట కుల గతము __ఆర్యవై 
త్రం ౧౦-9౨ wee "ములలో నొకటి, (వెళశ్య 

గ క్షములు ae) 

మన. (౬) గోత ము. సంస్కాతగో త్రము 

బృవాదళ్వస, బ్ర సహాదశ్వగణము. ఆప _స్తంబయ 

జుశ్సాఖ, ప “మాణగింథ మాద్య స వరఖండ, 

పాణి కేళుయ దేవత, భార్య నల గంగా 

1949 ురూరు 

తటము సుం సర్వస సరస్సు శబాకము 

జపము అకు దము. న ౫౦ శ్షేశ్రనంఖ్య 

208 ముత్యములు దానము, గణ సృెకుయగు వర 

(అ జ 

శ్చరూరు (స్సిమ లేక మలెచిదం 
బరము)--- పేరూరు పాంతేపు వకంగమాను 

నుండి దాగీవిడులు ము న్నాంధి) దేశమున కరు 
చెంచి, ఇప్పటి తూప్పుగో దావరీ మండలములోని 
వేరూ. రను గామనిర్మాణ  మొనర్చుకొని 
ఆంధు"లలోనివారుగ పేరూరుదా? విడు లనం 

వ నై తము. “(5 

| ఆయజిన (దె చాఏడ) 

తొలింటి కొంగు దేశము వ 

కోయంబత్తూరునకు పళ్సిముముగా నాట్లు మైళ్ళ 

దూరమున, నోయాల్ (పూర్వపువే పెరు కాంచీ) 

నదీతీఠమున తోొలింటి సిప్పలారణ్యముననున్న 

శివమే తం ము. కొం గు దేశ ముండినతటి నేలిన 

మొవటిసృపతి విశమ (కొంగు) చోళభూపతి 

డనియు, 

చశరూదు 

క్ర. వె. ౧౦౦౪- అ మొదటివాం 

ఆతడే యిచటి శివాలయని ర్మాతే యనియు 

వాడుకలు. కలవు. చేవాలయము ౯౦౦ సంవత్సే 

రములనాంటి దని _ పోల్చి 

యున్నారు. అదివజ కే యుండిన ఇచటిశివలింగ 

మొక పశువు పాక (అజవమున పట్ట) | యం 

దుంట రుం డని పెరయ్యెనంట, మరకత 

ఇ శో, 

నొ స్త్రృుసిదులు 

వల్లి చేని అన్మువారు 

చేసా రనిన ద్ద మె ee మంట. 

దీని కికను వేశ్వేబుకాలములందు అధి పురము 

లేక అధివ్నేతిము, - కామ ఛేనువుకము అను 

"పేకులు వాశుకీయం దుంజె నందురు, క వస్థతు 

పశ్చిమ చిదంబరము (కొండ లైదింటినుండి ), 

మలై చిదంబరము అనంబకుచున్న ది, ఈయూ: 

రణే వేణుతావునంగల కనకసభ: యనం బరంగు 
నొకమంటపమున నటరాజ స్వామియొక్య- యు 



చీలయోంటోలోజీ 

శివకామిసీజేవి యొక్కయు విగ్రహములు 
పూజింప(బడుచున్న వి. 

ఇటనే పర మేశ్షరు(డు న్ఫణ్యే aks 

నందురు. ఇది గొప్పపనితనము ప 

_స్తంభముల పె నిర్మింపంబడినమంటపముః: చూడ 

దగినపనితనముగల చిత్రము, కాంచీ నోయాల్) 

నదియందు స్నా నతీర్థములు కలన, బందు వేయ 

బడిన యస్తులు (ఎముకలు శిలీభూత మగునంట, 
ఎముకల es ప ళ్భిందు కాననగు 

చున్న వి, నేంటికిని మృతులయస్తు లానదియందు 

భకితోం బడ వెచుచుందురు. 

ఇచటంగల వేద కెలాస మను దేవస్టాన పాంత 

మున, శేడియమ్ లోహము స ఈ కల 

దని యనుమానించుచున్నా రు. ఈ దేవస్థానము 

నందలి శివలింగము బ్రహ్మచే పతివి స్ బడిన 
అ 

దందురు. ఇటనే గల (బ్రహ్మకూపము, సవిత 

తీర్థము(నూయి), దీనిజలములలో.బడినలో హఫు 

నాణెములు ప కొత వంతేము లాయెడీని. జలక్ 

ములాడిన మనస్సున కుత్సాహము గల్లుటచే 

కమముగ శరీరము నిరోగమై, 

నందురు. ఇట పేడ ఎన్నాళ్ళు మురగ బెట్టినను 

కల్లి చెడదందురు. ఒక తాటిచెట్టు ఇట నున్న ది. 

అది చావ్రలేని దనుచున్నారు, wu గటి 

చింత చెట్టు చావు లేకపోవుటయే గాకని త్తనము 

నిర్వీర్యమై మొలక లె త్రదని చెప్పుచున్నారు. 

అతావుననే గల బ్రహ్మ (యాగ కుండము 

నందలి విభూతి క్రీ శ్రుల నంధ్యత(ము బాపుగుణము 

కలదిగ నెంచంబడు చున్నది. (తీరు వెలంగాడు 

చూడు(డు. చిదంబరము చూడుండు). _ 

Sf, ఆ 
తెబోవంత మగు 

పేలయోంటోలోజీ (Palae0ntology)- 
ఖనిజము లేకభూమిలోనుండితీయంబడి న Fossil 

ఓవధులకు, జంతువులకు సంబంధించిన పరికోధ 

నావిధానము, ఓవధులకు సంబంధిం చిన దాని 

కీచేరే Palaeo botany అనియు కలదు, 

1950 

ఉదయమున, 

పజానగరపు టొరగినగోపురము: 

శ లస్టికా దేశవు- (పాల స్తినాచేశము. 
రి 

చూడు డుం 

న్ బాండ్పు (Passive bays 

తి: పరిభాపవాపద ము, సత్యే క 

ముగ నప్పటప్పట వద్దినియక అంతకు నొశేసారి 

అదనపు మొ త్రముగ “శీర్మానముగల పతిము 

లకు ఈపేరు వర్షించెడిని అక్లే లాభమునీయక 

నిల్భయుంచి నిలువ నప్మ_పీచే యు వాటాలకు. 

Passive Snare అనియెదరు. 

పైంగలగతము--(హ8ిత ఉపగణము: 
చూడుండుం) 

సెంగలాయన లేక ప్రైగలాయన, 
గో తము-(గక్ల ఉపగణము చూడుడు.) 

పైంగలాయనిగో తము ( (కనుద్న్నో 
వత్చే ఉపగణము చూడుడు. 

పెజానగరపు టొరగినగోపురము-- 
ఇది మధ్య కాలములందు (పపంచమందలి గొప్ప 

ఏింతలతో నొఠకటిగ పరిగణింపంబడినది, 

పెజానగరము ఇటలీటేశమున సుపిసిద్ద 

మనది. టిస్కాన్ కొండలయందు. ఆరో నదీ 

తీరమున నున్నది. ఇచట నొక కెలీడల్ కలదు, 

దాన గంటనుంచుటపు నిర్మింపంబనిన గోపురమే: 

ఒకదెస కొరగీయుంట్క “పెజానగరముయొక్కం 

ఒరగిన గోపురోమని సేరంది యున్నది. ఈకట్ల 

డము లన్నియు మార్చల్ రాతితో నిర్మింప 

బడయు Lombard Gothic architecture. 

అను పనితనముచే నొప్వుచున్నది, దీని నచటి. 

వారు Uampanile అని య నెదరు, ఆంగ్ల 

క 
షూ” 

మున Bell Tower అని పేరు ఈ మా ర్చెలు. 

నకోకరారామాఛ్చెః? లనియెదరు. దీనిరంగులు. 
సాయంతనమున, రాం 

వెన్నెలయందు వేశ్వేజై కన్సించును. 

సపెష్క సంవత్సరములు గోపుర మొకదిక 



_మెడవగా తము. 

కొరగియుంట పోల్చ లేక పలుపలువిధములుగ+ 

_దలంచుచుండిరి, కాని ఇటీవల పునాది (తొక్కి 

'వేయుటవలన యొరగిపోయిన దని తేలినది. 

'శాని కట్టడము బలవత్తర మగుట నంతయు 
-నొశేరీతి నొరగినది, కాని మెచ్చటను శిథిలము 

కాలేదు. ఒరగుట స్పష్టము గా గాన్పించును, 

కొంతకాలము పెజానగరమున వసించుచుండిన 

Galileo పరిశిలషండు ఈఒకగిన గోపురమున నే 

తన Gravitation పరిళీలన లను నడుపుచుండు 

“వాం తంట 

మైడవ గో త్రము--(వీన్టగణము చూ.) 

పైడికులగోతము-(పిహిణిపల చూ), 
_పైడిసాటి నెంకటనృసింహకవి -- 

ఆం ధకవులలో సనాధునికులందు పరిగణింపంబడ్ 

నవాండు ఆ క్యేలని యోగి బాహ్మణుండుం ఆప 

_స్తంబనూ తము, శతమర్శ ఇగో త్రము, తండిపెకు 

లశీ (పతి, తలి వేంకమాంబ, చెలూరునుండల 

ములోని - న 

కూరిసీమలోనిది. రచించినది నృసింహవిలాస 

మను ప్రబంధము, 

పైడివుజ్జీ వెంకటపతిక్రవి--ఆంధ'క 
_వులలో నాధునిపండుగపరిగణింప( బకీనవాండు, 

వాసము. ఇది కందు 

ప So తడ పేరు చిన్నపర్య 

తరాజు, పెద్దపక్యతన్న, బోడిపర్యకన్న కిరు 
మలన్న, కేశవన్న యనునారలు సోదరులు, 

కృష్ణ రాయభూపణుం డముబీరుదను కలవాడు, 

హం సరన న మనుప్య 

బంధము ఈకనితండి) పర్వతరాజు, తాత కేశవ 

రాజు, ముత్తాత రామరాజు గా చెప్పబడినది, 

సెతాగరస్ సూత్రము-- దీని నాంగ్గ 
మున 

మెదరు. ఇది పాశ్చాత్యుల రేఖాగణితశా స్త్ర 

మగు జియోమిటి _సంబంధమగు నూర ముఖ 

1951 

Pythagoras Theorem” అని. 

సెతాగర న్ నూక ము 

న. నివింపళపూర్వము పై తాగరస్ నుగూర్చి 

వివరింతుము గాక. 

ఈయన క్ర. ము. ఆజువందల సంవత్సర 

ములకోందటివాండని యనుచున్నారు. తనశిమ్య 
పం? విధానములు, మొనము, 

"రేఖాగణిత శాస్ర ధర్శములు బోధించినవాండని 

బలమగుపిః కలదు, అది గను చేశస్థులందు 

వ్యాపించియున్న ది. మజీయు నీతండే Tranక- 

migration of Souls కూడ బోధించెనని 

యందురు. 

ఆప _స్తంబర్షి బుద్ద భ్ గవానునక పూర్వుడనుట 

నిద్వినాదాంశము, బౌద్దమత వ్యాపకమున్నకి 

బౌద్ద గురువులు ఏిచేశముల కరిగి పనిచేసి 

యుండేరి. ఇప్పుడు బీహోరు బేశ మన(బడుచున్న 

మగధ దేశమున 

పేరుండెడిది. ఫలాసచేశన్థు లన్య చేశములందు 
పెలస్తి లని వాడంబడుచుంటయు, వారే కుల 

పూర్వులగుట వానర బరంగరనియు ఇటీవలి 

ఏరికీలనలనుండీ బయల్బడుచున్న ది. కొందటు 

కాదిని ఫలాస చేశ మని 

9K 

BN రికోధ్గకులు రాజగృహ (మగధభరాజధాని 

లేక ప్రధాన నగరము) దేశస్టు లన్య చేశము. 

లందు తొలుత గ్భహకు లసంబడి, కాలము 

గడచినకొలంది గీీవలుగ మాజీ రని చెలుప 
సొరంభించియున్నారు. ఇది  యింశను కొంత 

కాలము నిరీశీంచి యో చింపం దగినదిగా తలం 

పంబజినను, ఒక సంబంధమును బయల్బడ. 

జేయుచున్న వి గాన, నశద గా విడువం దగినవి 
లు థి 

శావు, వీటిని ఎడ్వర్ణు ఫోకోక్ పరిశీలకుడు తన 
“బ్రిండియా ఇన్ గీస్” అను |గంథమున 

'వటులనే మతబోధకే విచేశముల కరిగిన 

బౌద్దమతగుపనవు (వేరేమో కాని కమ్మ క్రమము 
గనో లేక గోపులచే పైతాగర స్పాయె నని 
సరిశీలకు, లనుచుంట యిటీవల వినం బడుచునే 



పెళ్యవికారములు పది... 
రాం , 

యున్న ది. ఇదియే నిజమగు నేని ఈయనబోధిం 

చినశ్నాన్త్రు ధర్మములలోని రేఖాగణిత ధర్మము 

లాప _స్తుబశుల్బనూ తే" ధర్మము (లె యుండున 

తలంపవలసివచ్చును. ఇటుల మ. గురుశ బము 

పెతాగరన సబ్బ్వముగమాజినసంగ తీయు ఫోళో 

క్పండితుండె అభిప్రాయపజి యున్నా (డు, ఇట్టి 

చేఖాగణితము yy దేశమున. నభివృద్ధినంది 

“జి యోమి టి ws ప్రేటో పండితుండు 

దీని పట నట. 

పతా గరన్ గారి న మాంగ్గ 

భాషలోని కనువగింపంబడీనది యిట్టున్న ది. 

“The Square on the Hypctenuse 

of a right angled triangle is equal 

to the sum of the squares on the 

other two sides” 

ఈసూ త్రమును “Basis of the Trigono- 

metrical Science”అని వాడుచున్నారు, 

అనగా తీకోణగణిత మూల ధగ్నమని భవము. 

దీని వివరింతుము. 

dxd-4y4-5 x 9-2 

క్ల 5412 EDT EBD 
by 
Tx Tx 2425 25 = 625. 
1a x 12 1 తత్ ఎ 87 y 87 = 1869. 
15 x 1541 86% 8689 « 89 ౨ 1521. 
ఇంక సీవిషయ మాప _స్టంబళుల ల్బసూత్ర 

మున నిటుల వివరిపంబడి యున్నది, 

తిక చతుష్క యోః ద్యాదశికపంచికయోః 

పంచదశికాష్టికయోః స_పిక wera 

ద్యాదశిక ల పంచదశి ప 

నిక్రయోాః ఇ త్య తొసూపలబ్లిః బి 

పరిశీలకులు నిజము బయట జెట్టుదుకుగాశ, 

పైత్యవికారములు పది దతస 
అనుమానములు అజువై విధములు, 
వెట్టి వెయ్యి విధములు-( అ ధలోకో డీ) 

1952 చెపొర మంచుచేం గప్పలుడిన... స 

పెనాబట (Pina Cloth)—9ది ఫీలి' 
et శ. 

సెస్ ద్వీపములందు అనాసపండు చెట్టుళపల 

సారనుండీయు ఇంక్ సిట్టప మొద లగు నారలనుం.. 

డియు నేయంబదును, మిగులనందముగం గన్సిం 

చునె వైఖరి కలది, స 

ఏబట్టతో చేయుదురు. 

el త బే పైప్ (Pipe) ఇది పాశ్చా ర దశ 

ముల కొలంతపరిమాణము, ఇం ద నేక భేదములు 

కలను, ఒక పెపునందు సర్భసాథారణముగ 

రెందు హోగ్టాడులును, ౧0౮ ప్రంపీరియల్ గాల 

నులును అని లక్కి_ంతురు. ఇది ౧౨౬ వెను 

గాలనులుగ సరిపోవును, ఒకటన్ను నందు bola 

_పెవులు సరి యగును, 

Maderia పెపునకు తొంబదిరెండు గాల 

నులును, మెరీ పెవునందు నూటయెన్నిది గాలను 

పోరులెను సెప్పునందు నూటపదు నేను ర 
గాలనులును ఉండున6ట, 

లును, 

I! ఇంగాండున నెలుకలవాధ భరింప 

రానిదిగ నున్న కాలమున (900A. ౮౯) ఎలుక 

లనుపట్టుటకు _పెప్ అను నెళవిధమగు (వల్లన 
గ్! 'వివంటి) వాద్యవి శేషము నుపయోగించుచు 

వచ్చిరి. 

పైపొర మంచుచ(గప్ప (బడిన సర 

స్సున జవజంతువులు ససింప(గల్లుట- 
హీమవత్పర్వతసీమలందు ఆలసేడానుండి కెలా 

సశిఖరమున కరగుమార్షమున కాళ్ళీనదిజన్మస్టాన 
పరిసరముల వ్యాస ససకోవర మను సరస్సును. 

దజినే.వ్యాసగువాయనుకందరమును యాతా 
: సలముల లై యున్నవి, అది యాదిని వ్యాసమ 

హ్. నీవాసముగ కొంతకాల ముంజెనంట... 

అసరస్సునందు అడుగుదళ సరిని సెపొర గట్టి, 

మంచుచేం గ ప్పంబడియుండును, ఆ క్రిందనున్న 

సరస్పునీటి భాగమునకు వాతావరణములో 



Es ్ పల గోత్రము 

సంబంధముండదు. అందువసించుజీవజంతువులు 

ఊపిరి దీయుతతి. పీల్సు టకు పా)ణవాయువు 

_{(Oxigen gas) వచ్చువిలు గానశాదు, నీటి 

యందు కరంగియున్న పాణవాయువు నవి పీల్చి 

'వేయంగనె [కొత్తగాలి యెట్లు దానిలోనికి 

వచ్చునని శంక చూచునారలకుం గలకపోదు. 

పరిశీలన లీసరస్సులోని : | కిందిభూ భాగము 
నుండి 

గుండా. నిల్వని రవ్వలికి. బోవుచు కొ త్తజల 

మూరుచు వచ్చు చుండు ననియు టొ, [కౌ త్రసీటను 

గరంగియున స ఆక్సిజెనుగాలిని అందలిచేంపలు 

ముదల క లుపయోగించుకొనుచు 

యొకజ లమారము క్ లదనియు, దాని 

జీవింప గల్గుచున్నవనియు సోల్చియున్నారు.. 
పైస్సలగో త్రము- (శండీలగ ణము చూ 

పైస్స లౌదిగ్ త్రము--- (పండినగణము 
చూడుడు). 

అప లౌదిగూత్రవు---(శండిలగ ణము 
చూడుడు.) 

పైంబడ్రమాట మడిిడ్డనీళ్టు వృథా 
పోనేర వు--(ఆంధులోకో క న్ .) 

పెయోనర్ ( Pioneer) అ ఒక క్రొ త్త 

భూమిని మొటముద టకసిపెటినవారికిని, తదితరు 
రి ర 

మారము 
౧ 

ఏ చేని యొకనిర్నాణమును 
(ర 

వర్తించును. 

లనుసరించుట శనుకూల మగ్గు 

౦చినవారికిసి, 

తొలుదొల్ప పోర ౧భించినవారికిని 

ఫైరామడ్చు అట (Pyramids) — 

ఇది యొక మాదిరి బిలియర్హ్సుళటో“ దలంపం 

బడుచున్నది. ఒక మేజాబ ల్ల కొొక్షకడను తీకోణా 

“కారముగనుండు నొకచటమున పదునేను ఎల్ల 

బంతుల నమర్చి, ఒక 'తెల్లబంతితో ఆట నారం 

భీంతురు. ఆట wT చట్వపు 

'మూలకడను బల్హకు కొననుండి యాట అ 

భించును.. ఎక్కవ ఎజ్బబంతుల -నేయాటకాండు 

245 

1958 రోమిాటర్ 

చిక్క-పుసంచియందు తోయంగల్లునోయాతండు 

జయమందిన శుంచంబడెడిని, 

తప్పిపోయినచో రెండనవవాని కాట 359 

భించుట లభించుచుండును. తెలబంతిని చిక,-ము 

నందు తోగియుట గాని, కొట్టలేక తవ్పీపోవుట.. 

గాని ఒక పోయింటు (Point) తగిపోయి నటు. 

"లెక్కింప యబడుచుండును. బల సెనుండి బంతి పెకి 

పడిపోయినను ఒక కోరరు తగుటయీం కడకు. 

మిగిలిన వారు, అప్పులు పడినవారు ఓడినటు 
(ap 

కజిన్ యెజ్జబంతులను 

గ సిసయాటకా నికి. 

లెక్కింప బకుదురు 

చికపు సంచియందు 

జయము గల్లును, 

ఈతటయందు “Shell out” 

నించుక్ భేద ప్పటాట శబదు, 

పైరునిష్టగరాత్రవలు--(వేపశిష్ట చూ.) 

సెరోగ్రాఫి (Pyrography)— ‘gg పటల 

మీదను ఇత గట్టిపడార్థ రృములమిందను వేడి 

చుసి le See. Me ము, 

అనంబడు. 

పరోనిబ్లక్ (Pyrrhonism)-సంశయ. 

జానము. ఈశ (రు( డున్నా (డొ లేండా యను. 
(am స 4 స 

సంచేహముత్ కూడుకొన్న జిజాస. 

న్ Pyrophotcgraph)- 

ఇభాపాజ న పదము, ఫొటోగాపుతీయం చ 
యొక్). తరగతి. రూపము నాళ 

అద్దమ్నుపైః గాని, ఫింగాణే గాని యవుర్చు 

లేక యంత ముచేం జితి? 'ంచుకల. కట్టని కాగిత 

ములు స ఇుజుంగునది. 

ఎరోమోటర్ (Pyrometer)—- పాద 

రసము సాధననుగా౭గ ల తెర్యోమోటరులు: 

చూస లేని వేండినిచూపు యంత్యసరికరము. 

ఎలక్టి కల్ పెరోమోటరు Radient heat. 

వలన Optical -పెరోమోాటరు 

శాలినవసు స్తువురంగునుండి వేండిని దెలుప్లునది, 



చిర న్ జయము 

వైర్తస్ జయము (Pyrrhus Vic- 

tory)— పూర్య్ణకాలమున  ఎపికన్ పుర 

ఇానాధుండగు“Pyrrhus” అను పుడమి జేండు 

గీపులపతమున వాకిత్రోంజేక రోమనులపై 

దండయాకశే వెడలి సంగర మునర్పె నంట, 

వది క ము, ౨౮౦ నాటికాల మంట రెండు 

'సంగరములకడ నాతండు జయ మందియు, సైన్య 

ప్రచాన్రులు, గాయములు, ధనవ్యయములచె 

శకడుసప్టములంది, అంతకన్న ని నోడి పలాయన 

మగుటయె మెరుగని తోచి సిసిలీయందు తల 
'దాచూోవవలసి వచెనంట, నాండాదిగ జన 

నష్టము, ధననష్ట ము పలితములుగంగల్లీన నిరర్లక 

జయమును పెరి క్ జయమని (Pyrrhie 

Victory) హీళనగా వాడుచుండు నుక 

"యేన్పడిన దట, 

వెల గో త్రవం--(జమదగ్నీ వత్స ఉపగ 

అము చూడుడు.) 

_ పైలన్నాయనగూత్రము- (జమదగ్ని 
వత్సే ఉపగణము చూ 

సెల (లేక పొలి) గూూత్రీన) (భర 
ద్యాజ ఉపగణము చూకుండు,) 

సెలలేభి గ్యూతము-- (సిధృవగ ణము 

చూకుండు, 

నలుడు ఈశురుగల బుషు లిర్వురు 

గలరు: న్యాసశిష్యుండగు బు గ్య దా ధ్యాపకం 

డదొకపెలుయడు కల(డు.  శెడవబుపి జాతకం 

పైల్ | ఫాండేసకా Pile foundation) 

(ఫునాది చూడుడు.) 

వైశంగ గ్య తము--(గర్షజపగణము 
చూడుండు.) 

పెశాబభా షా 
భేదము. లది సెశాచి యనియు, చూళికా 

వైశాచి యనియు ద్వివిధముగ నుండునది. 

ఇది పొకృతభాషా 

1954 

ఈభావవిశాచ దేశ ములనిన పాండ్య, శేకయ,_ 

నేపాళ, వాహిక, పంతల, చోళ మొదలగు. న 

పాగ 

చేశ్టములందు వాడంబకునదిగ. జెప్ప(బశకినది. 

(పొళ్ళతభామ చూడడు.) పొకృతజన్యము 
అవ భావ. పషలలో నొకటి, (భాష ఎన్మిదివిధములు 

చూడుడు.) 

పఫైశ్వికాయనగో త్రము- ees 
చూదు(డు). 

పొంగల్పండుగ -- (మకరసంకా9ంతి 
పండుగ చూడుండు), 

పొంఎనగరపుపొటిస్టలము -- ఇటలీ 
దేశమునందు వేవిల్సునగరేమున కాగ్నో యదిశ 

గా పదునొకం కుమెళ్ దూరమున వెసూవియన్ 

పర్వత పాదముననున్న ది. లావాచేతం గప్పంబడి 

ఇటీనలత"వ్య(బడినది. కె, ౬53లోకొంతవణ 

కును ౭౯లోపూ రిగనులావాచే పూడిపో మెను. 

గరిక లాలో త్రవ్వుట పారంభింపండి, అకాల 

మున రోమక కజీవసవిధా నమునుబయల్పటచినది. 

పొగ--అన్నీ మండుటకు పూర్వము పొగ 

శెకిలేచును. పొగయందు 3 కాలనిపదార్థవుతస 

బొగ్గుత స రెణువ్రులు, ఆవిరి యుంట 

నలగ స పొగాకుచుట్ల కాల్చ 

నను పొగ వచ్చును, సరిగా కాలని "ఫలితము 

పాగ యనియు, చక్కంగాకాలిన కొన్ని గాలు 

లును పెకీ లేచునని కన్లొన బడినది, ఖా కండ్ల 

కగపడును గాని గాలులు కొండ కగ పడవు. 

పొగయందు కాలని శార్భను విస్తార ముండు 

నని కనుగొనంబడినది. ఇంశను నందు ననేకము 
లగు Gases & Acids కూడ నుండును 
పొగ ఆకాశమున కెగయును. మహావాయు 
మండలముగుండా తేలుచుం బోయి మేఘుము 

లందు. జేకుకొనును. వె కెగసినకొల(దిపలుచనె 

తుదకు 3 నేత ములకు? గానరాకండునంకటిదిగ 
చెదరిపోన్టను,. 

తి 



సన 

వంట చెజుకుపై (గాని, బొగ్గు పెంగాని, ఉముక 

(ఈతుపై, గాని అగ్ని ముట్టించి 

చేసినచో వేడి కలుగుటతో . నందుండు గాన్ 

(Gas) ఆవే(డీకి బయటపడును. ఆ గెసునకు 

_చాహ్యమందల్ మహావాయునుండలియందలి 

ఆక్సిజన్ సంబంధమున మంట గల్లును, మంట 

వే(డీని గల్లించుచుండు.. గాన ఎక్కువ గేన్ 

(Gas) బయటపడుచు కొలుచు నిక్సై పని 

చేయుచుండి తుదప సర్వము రొయ్యి (2 shes) 

యై చల్తారిపోవును. ఇది సామాన్య వర సతి 
యందు జరుగు కృత్యము. 

కట్టలు, బొగ్ద మొదలగు Fuel తడిగా 

నుండి నుండక పోయినచో వేడి చాలకపండును. 

గాన 6258 సరిగా అట్టితట్ 

Fue! నందలి అప ఏతం రద ములను కాలి 

పదును రాక్, అజశకాల్స్పు ౮&5 ను విస్తారముగ 

సెక్ వచ్చుచుండును, అప్పుడు అగ్నీని విసరుచు 

వేడి ఎక్కు_వచేయ పియత్ని ంతుము. అదియె 

పొగ. మనము విసరుటవలన అగ్ని పీజ్యరి లి 

వ్యాపించి వేడి యధికమగుతటీ తిరుగా గేస్ 

బయటపడుట, మండుట మొదలగునవి సంభ 
వించుతతి గాగ రాళ నిలిచివోన్చను, 

మ! (Smoke) కొల్పు నందలి లోపము 

వలన గల్లినదిగ నిర్వచింపంబడి డన్న ది, 

సరిగా కౌలుటవలన గాలులు తీప్ప, మజియిది 

గలుగదు, అందు మిగిలినది బూడిదయే, 

గాలులు (Gases) నేత్యముల క్గపడు 

నవి కావు, రావీసబొగ్గు శాల్చీన చిన్నచిన్న 

ముక్క-లు మిగులుటయు, అుదు కాలిపోయిన 

బుగీ కలిసియుంటయు సంభవించి, పొగయందు 

జిద్దుగల పరమాణువు లెగసిపోవును. అవి వేటి 

కైన నంటుకొనుచుండును, శాలుటయం చేర్చడి 

uss ముక్కొ-లను ౮౦6k అనెదరుః 

అ ఫ్రెగసి న రాకుసబొగ్గుపొగ యధికమగుతే త్రి 

ప్యజ్వలిఎపం 

బయటపడదు, 

1955 సొౌగచుటల" పనుండు చిన్న. ie 
[ట్ర్ 6 

నూర్యరశ్శినిగూడ మేఘుములవలె మరుగుపజచి' 
తిరుగ నేలంబడుటయందు ప్యతివస్తువును రంగు 

మాకి మొక_ల నే గాక చెట్టుచేమలను వాడు. 

వ వీల్చెడి యూపిరిగాలితో శరీరమందలి. 

వీరితితులలోC (Lungs) బి వేశించును. 

బది సరిగా కాలనిఫలితమే. 

కలల ( గాల్పుటయం దిట్టిచిక్సు- లంతేగా 

నుండవు, అవి చక్కంగా శాలుట తజచుగ 

సంభవించుచుండును. పొగ గల్లినను అం దంత 

అర న లుండన్ర. ఇంకను దట్ట 

మైనపొగకు అగ్గిపుల్ల గీచి ముట్టించిన కాలు: 

ఏలయన అందు పావ్ కెన్ 

ఆక్సీ జెన్ "మొదలగు గాలులు గూడ నుంజెడినిం. 

పొగచుట్టలప్తనుండుచిన్న “వరుల 

ఆనవాళ్ల కాగితములు” (322169)... 
యు స పొగాకునకు Tn 

చేశము స్వస్థలము, జన్మభూమి, అ చేళము: 

నుండియే వెష్క "దేథములపం గొంపోయుడి 

పండింప6 బడుచున్నది, . 

టయు( గలదు, 

తొల్లింటికాలమునక్యూ బా బెళస్థులువు గాకు య 
సగ మారియు,సగమారకయు నుండుతీరుణ మున 

చుటలు చుటి ఆపదునుమోద వే కౌల్సు వారట, 
ఓ రి 

ఇప్పటివల 

వారికి రుచ్యము కాకుండిన దట. అది యొక 

మోస్తరు చలి చేశము గాన, అచటిధనికలు, సా 

ఆరినవొగాప చుటలు గాల్పుట. 
స) 

ధారణులుగూడ ధరింఏ నస్రు ములువలెనే చేతు 

లక్ష వ ల్లేప్ర)గ్లోవ్సు (౮10769 ళూడ ధరించు. 

వారట, పూర్తిగా ఆరని పచ్చిపొ గాకుచుట్ట 

కాలుతజీ దె దాసి పెయ్యమ్ము నిక కొన్ (Nico- 

tine), అనంగా పాగాకుననుం జెడీ నల్లనిరసము: 

(దినినె Nicotine Poison అ నెదరు.) స్పాని 

యా దేశమునుండి క్యూబా దేశభూమి నాక 

మించి నివసీంచుచుండిన వేపాభిలాములగు ధని. 
కుల చేతిగోన్సును మచ్చలషపా లొనర్భి పాడు 



ఫొగడచెటు 
రి 

చేయ మొదలిడె నట, దానికొజకు కాల్చువా 

రొకకాగితపువీలిక నుజుట్టి పట్టుకొని కాల్చుచుండి 

రట, చుట్టలవర కులు దీనిం గాంచి, అ కాగికపు 

చీఫిశలను తామె చుట్టి మజియు నిక)యించు 

Ws Crs 

తనపేరు నది సలి 'తనవర En ము 

నర్సి ధనవంతుండగుట గాంచి యెల్రరు నాపనిశే 

మొదలిడి రట. రానురా నది పరివాటియె 

చుబట్దబ పె నె బెంక్సు, కాగితపు పేవిశలు చుట్ట:బడు 

టున్న వంట. 

పొగడబెట్టు-లా: Mimusops slengi 

సః మధువుష్నః ,నకులక్కికొందరు సింధుగంధః 

అని వాడీరి 

ఇది పొగడపూవుల కె "పెంచంబడు వృతీము. 

పిమళీము కలదు 

శరీరమందలి 

దీనిపూవ్రలందు చక్కని 

పూవుల చూర్ణము ప 

రణ మగు 

ననియు, లోనికీచ్చిన తీవ చ్వరము, న్సిరోవా 

తము, నేత త్వర గములు, నడంసనవియు( చెప్పం 

నొప్పులు, తలనొప్పి ప మ నిసా 

సనన పొగడపండు చలన వేసి సమె హము, 

పెళ్సరోగము 

దంతెములకు పటిమ నిచ్చు 

ననియు, ఒక్కొక శరీరమునకు పేగులలోని 

వాతమును బంధించుననియు, దీనికి విజుగుడు 

దీని వేపచక్కయనియు చెప్పంబడీనది. మజియు 

పొగడగింజలలోని పప్పు తీసివైచి నూరి తినిన 

విశేచనము జేయుననియు, పొగడపండ్లలో స 

గుంజు పంచదారతో లోనికిచ్చిన నిరేచనము లే 

గాక పురాణ Sue సెతము నివారణ 

మగు ననియు. జెప్ఫుంబడీనది, 

_ పొగడచక్క రసకపౌయములు చలవశేసి 

'విషదోషము హరించు ననియు, సంగ్రహ హాణీి, 

జ్వరము హరించి, మూక మార్రము నః గల 

పుండ్లను మాన్ని, చీముకారుట కట్టుననియు, నోట 

1956  భొగమంచునందు ధని. * . 

పుక్కి-లించుచుండిన దంతరోగములు నివారణమె 

దంతములు, చిగుళ్లు, గట్టిపడు ననియు చెక్క 

చూర్ణము లోనికిచ్చిన శ్రీ నీల వంధ్యత్వదోషము 

నివారణమై సంతానముగల్లు ననియు. చెప్ప 

బడినది, 

పొగమంచు (Fog)--హౌగ bliss 
దట్టమైయుండునది, శీతలముగ నున్న తెజీ సము 

దముసై వెచ్చనిగాలి ఏచెనేని చల్పనినీటి సాం 

గత్యముననాగాలి చల్ల బడీపోన్రను. అది వెచ్చగ 

నున్నప్పు డందుంగల నీటియావిరి అదుము 

బడినటుల దట్టమె వాయుపీనాహమున భూమి 

"పెకి. దరుమంబడెనేని భూమిపెనను, లేకున్న 

సముదముసె నను దట్టమైన మంచుగ నుండి, 

హం. దారిని త మరుగుపజచు 

చుండును, (మాటియారోలోజీనటు, ఉదకము, 

దాని కార్యములు మంచు చూడుడు.) 

పొగమంచునందు ధ్వని సరిగా 

విన్మింపకపోవుట--- థ్వని యొక్క. గాఢ 
తము (Intensity of sound) అది పయన 

మునర్పపదార్గపు శ్రరీరతమునుండి యుండును. 

దీనిని “Law of Physics” అని యాంగ్ల 

రసాయనశ్వాస్త్రవిదు ల నెదరు* ఈధర్మము 

నెలుతురునకు, వేండిమికి, ఆక రణ కి (Gravi- 

tation PD )కినిగాడవ రి రించునంట,దూరము 

నకు ధ్యని తగ్గి వినివించుట యెల్ల "రెజీంగిన చే, 

వెలుతురును దూరమునకు కి కన్ఫట్టును* 

వేండిమియు తగ్గిపోయి తెలియ నగును. ఆకర్షణ 

శ క్రియు నటుల నగునబే, ఇది యిట్లున్న ను 

చేనిగుండా నివి నడువవలయునో దానిదళసరి 

(Density) నుండికూడ (డెన్సిటీ చూడుండు) 

మార్పు నందవలసియుండును. మంచు బాగున్న 

రాతులందు ధ్వని చక్కగ నిన్చించుచుంట 

ఎల శెణీంగిన చే, గాలి దళసరిగానుంట త్వరిత 

ముగు. ధ్వనిని నడువం జేసి యందిచ్చు చుండును. 



“ఫవాగమంచు.స్తోగ్ 

వేసవివేండియందునను, పర్వతోపరిభాగములం 
'దుండు Rarety of air స్థితియందునను, 

గాలి పలుచంబడియుంట దానిగుండా ధ్వనులు 

తేన ఏిన్సించునుగాని, సరిగా విన్పింపకుం జెడిని, 

"పొగమంచు (Fog) నందు గట్టిపరమాణువలు 

"పెద్దవిగ నుంట్క ధ్వని నడుచుట కాటంకము 

గలించునవిగ నుండి ధ్వనిని తగ్గ తగంజేయును, 

పొగమంచు (08) స్మోగ్ (Smog)- 
భరతే చేశ పుస్థికినుండి 'భేదముగల ఇంగ్లాండు దేశ 

“మున పొగమంచు ది(విధముగ చెప్పబడు 

చున్న ది, బేశమందు సంభవించు చుండునది 

భరత చేళమున నెజింగినపొగమంచువంటి బే గాని, 

లండనునగరము మాంశెస్టరునగరము మొదలగు 
కిర్మాగారము (Factories) లధికముగాం గల 

నగరములందు పొగమంచునం దధిశ భాగము 

రాకు సబొగ్గువౌగ, అందలి పరమాణువులు చేరి 

యుంట, దానిస్థితియ 'వేజుగనుంట, దానికి ఫాగ్ 

అని సేరున్నను సెకండు (Smog) అనివాడు 

'టయుం గలదు. బిటీషుదీవులందు గల్లుచుండునది 

దట్టమైన Dense mist గాని వేటు కాదు. అది 

'మేఘమే కాని భూమికి. గడుసమాసమునం 

దుండుటయేదానికిని మేఘమునకును గల భేదము, 

ఆ బెశపరిసం సముద ,ములం దిది కల్లినతటే, ఓడ 

లకు దారి తెలియక కష్టమగు కః ఉని “అది 

“వాల స్వచ్చతే గల్లి శ రీరసితి క పాయకరము 

కాదు. నగరములందు శల్లన స్మోగ్ నందు కాలి 

కాలని రాకు సబొగ్గుహొగవంటి అ పొయకరపదడా 

గ్రములు దట్టముగ నుంట, అది గల్లిన లేజీ వేల. 

కొలది పస యారో గర్ణమును కు దారి 

గన్నడక రహ ధారీ ఆగిపోవలసివచ్చును. గొప్ప 

ఛవనములను మకిీలిరంగు పాలుచేసి అంచులను 

పాడుచేయును. శీతము గల్లి ఈ. స్మోగ్ సంభ 

వించినఫ్యాక్షరీచిమ్నో లనుండి పొగ పెకి పోక 

బందు చేరుకొని పెళష్వము నధికపటబచెడిని. 

1957 పొగయాడలయందు,. . 

పాగయోడజితము . లిచ్చి వేయుట 
(Paying off a Ship)--పొగయాడలందలి 
యుద్యోగులకు పరిచారకులకు  జీతములు 

సంవత్పరమునకుం గాని చెల సెలకుంగాని యిచ్చు 

నపీ గావు. ఒక సబురుకింతయని నిర యింపంబడి, 

(ప్రయాణ మూరంభించిన తావ్రనుండి తీరుగ నా 

తానవ్రనకుంజేరువరకు నిర్ణయింపం బడును. ఇందు 
కొొందగు పెళ్ళ్మెనెంటుగా నోడు సిక పెట్టుకొని 

యుండువారున్న ను, వారికి జీతము వేజుగనున్న ను 

సబుకుముగిసి తనసాంత రెవ్టనకుం జేరినపెని ఆస 

బుకున కేర్స్పజచుశొన్న నిర్ణితధనమునిచ్చి వేయు 
దురు, దీనికో Paying off the నషం” అ నెదరు, 

ఇంక యుద నావికులకు కొన్ని సంవత్సరముల 
పరిమితిశకాలములకు ఏర్పాటు లుండును గాసి 

అనాన యొకళమివను వెతిరిగివచ్చి నవిదపలడ్యా 
ల మొదలగవానిసి లెక్కించుకొని, అక్కడి 

శెనడానిని నిచ్చివేయటయుంగలదు, యుద్ధనా 

ళా. వు సె నికలకు చేరములయేర్చాకే 

యుందునుః 

పొగయోడల యందు కాలమును 
లెక్కించు విధానము  సముదగమున 
నడుచు యోడలయ్గందు పనిచేయు నావికులు 

సగముమంది పనిచేయుచుందురు. త్త న సగము 

మందియు వత్తా లన నునుంల "మొదటివారు 

విశాంతి కేగుతరి తాము పనిలోంజేరి ఓడను 

నడుప్పుచుందురు. ఇటుల పొగయోడలు శేయిం 

బవ ల్లా రీతిన నడుపంబడుచుండునుం 

ప కాలపరిమితి పగలు పండే క)ండుగంటలు 

మొదలు, అపరాస్లాము (Noon) మటబునా( 

డపరాస్హామువజ కీరువదినాలు గంటలు. ఇందు 

పగలు నుధ్యాహ్నమున కాలము (పారంభమై 

పం డెండు గంటలవణబకు నొకగంటయు (One 

bell), ఒంటిగంటకు శెండుగంటలును (770 

bells), ఒంటిగంటన్న రకు .మూండుగంటలును 



గాగ యోాడలయందు... 

(Three bells), రెండుగంటలకు నాలుగుగంట 

లును (Four 6115), రెండున్న రగ? టల వేళ 

ఐదుగంటలును( five bells), మూడుగంటల 

వేళ ఆటుగంటలును ul మూడు 

న్నరగంటల వేళ ఏ ఏడుగంటలును 

(Seven bellకనాల్లుగ ంటల వేళ ఎనిమిడిగంట 

లును (Eight bells) కొట్టు దుందురు. దిక్కు 

డికి మధ్నాహ్నపుపహరా శేక డ్యూటీ ముగి 

యును, (Afternoon watch): విదప 

నాలుగుమొదలు రాతి) ఎనిమిదిగంటల గువజకు 

డాగ్ వాచ్ (Dog watch) కాలము, ఇందు 

సాయంశాలము నాలుగుమొద లాబుగంటల 

వజక మొదటి డాగ్ వాచ్ (First Dog 

wth) అనియున్కు పిదప కాత) బనిపిండి 
డొ 

గంటలవజకను శెండవ డాగ్ వాచ్ (Second 

Dog watch) అనియును ఈ 

గంటలకాలమును రెంటు మ్యాటీ. 

రిగణింతురు. మాయు నిందుంగూడ అరగంట 

ప 4 నాలుగ గువజకు 

గంటల (Bells) గొట్టుచునె యుందురు. 

అరరాతరగమున 
రు 

స. స సంకట మొదట కాపలా First 

watch) డ్యూటీ య నెదరు, 

“మొదలు తెల్రవాతుజామున నాలుగుగంటల 

వజకు మిడిల్ వాచ్ (Middle watch) 

డ్యూటీ యని పరిగణింతురు. తెల్లనాజుజామున 

నాల్గు మొదలు ఉదయ మెనిమిది గంటలవణకు 

రాత) ఎనిమిది మొదలు 

అర రాతి! 
రు ల 

ఉదయపుకాపలా (Morning watch) యని 

యు, అంతటినుంచి మధ్యాహ్నము పండెండుగం 

టలవ!ఫోలర్ నూన్ వాచ్ (Forenoon watch) 

యనియు డ్యూటీ (Duty) లను పరిగణింతురు, 

go After noon watch నాలుగు 

గంటలు, వీదప మొదటిడాగ్ వాచి శెంకుగంట. 

లు, విమ్మట రెండవడాగ్ వాచ్. - రెండుగంటలు 

1958 పొగాకు లేక పుగాకు 

కాలము కలిసిన నాలుగుగంటల కాలమును. 

డాగ్యాచ్ (Dog watch) రాతి) Sto 12 

P.M.మొదటికాపలా First waichésss 

తెల్ల వాజుజామున నాలుగుగంటలవణకు మిడీ 

క (Middle watch), విదప ఉదయ. 

మెనిమిదిగంటల వణకు మోర్నింగు. వాయ్ 

(Morning watch), పిమ్మట నపరాహ్హాము. 

పండేండు గంటలవజకు ఫోర్నూన్ వాచ్ 

(Forenoon watch)యును, కల్సి యిరువది. 

నాలుగుగంటలకాల మగును, మజీయు పతీయర 

గంటకు నొకొక్క-వాచ్ యందు [(వారంభనున 

నొకటిముదలు కడ ెనిమిది యగుచో, పతి 

యరగంటకును చెలు( Bells) గంటలు కొట్టు 

చుందురు, ఇది సముదమున నడుచు పగ తళా 

డల యందలి కాలపరిమాణ విధానము. ఇది. 

నావికు లోడ నడుపు టకును, వి శాంతినొనుటకును. 

తగు సౌకర్య్ణమున కక్పజుపంబడినది, 
పొగయోడలు-- (ఓడలు చూడుడు.) 

పొగాకు లేక పుగౌాకు-- లా Ni66- 
tiana Tobacum. ఆర్య Tobacco, శ చి 

పదమ్కు Tంba6* సం క జక్కి కౌమకూటః, 

మక్ళమిః, భూమిప తాం్పధూమిష, స 

ae 

పొగాకచెట్టు అనాదిగా భరత దేశమున 

నుండిన చెట్లు, దీనియాకుపొగ బీల్బాటకుపచరించి 

యుంట దానివేరులే చెప్పుచున్నవి. సానియా 

జే  పువైద్యు డగు [2001560 Fernandeo 

అనునాత(డు కీ. వె. 1568 సంవత్సరమున. 
పొగావవి త్తన మైరోపాలోసనికీ దెచ్చె నంట.. 

ఇట్టి గండు లీపొగాపనుగూర్సి సెక్కు. కలవుగాసి. 

ఈ గంథము నక నవ సరము, దీనినాంగ్గవృతు శా స్త్ర. 

వేక్రలు “Plant of the genus nicoti- 

2 అనెదరు. ఏరోపాచేశములందు పొగబీల్ను. 

నభ్యాసము నెజుంగక మున్నె పొగావచుట్టు 



మొగాకు లేక ఫుగాకు 

గాల్ఫుట నితర చేశములం బెజి౧గ యుండిరని 

చెప్పబడినది. పొగాకనందు మ విషము 

కలదు, 

పొగాకు చెట్టు ఆజడుగులవజకు పెరుగునని 

“యు, ఆంగ సీమను పూందోంటల నిది పూవుల కె 

పెంచంయబడు ననియు నందురు. బంకమట్టి 

బురద నేలలు, సుశనేలలు దీనికి. బనికి 

_వచ్చుననిగం జెప్పంబపేనవి, మన చేశమున 

లంకభూము బు, పాటినేలలు, పొగావసే సెద్యమున 

కమరియున్న పి, ప్రసుకభూములందు పండినది 

పసుపవురంగుగ నుండుననియు, దీనియాకు పల 

చన యనియు, ఇట్టి యిసుకల కడుగున బంక్ 

మట్టి (510 $011) యుంఈట శయ మనియు. 

'జెప్పయడినది. నునచేశమున పొగా కెంత 
యైనను పాశ్చాత్యుల మెప్పు బడసినది కాదు, 

వక్కాలమున  పేరందిన పొగాకు పంటలు 

Virginia, North Carolina, Syria, 

Kentucky, Turkey, Cuba, Jamaica, 

Sumatra, Borneo,Canada, Australia 

"దేశములు. విరివిగ పండించుచున్నవి, జపాన్ 
చేశ్గయున, దటీణఆఫీకాలో, ఫొ గాకుపంట 

విరివిగనే పండించుట కారంభమైనది, దీ 

ణాఫిగకొయందలి Rhodesia పొగాకపంటకు 

పాముఖ్యము నందినది. 

జమై కాయందుపొ గాకునపోజాకాస్ కర” 

అకు. 

పొగాకునుండి చుట్టలు ,పొడుమె గాక హు 

లోంబెట్టి కాల్చు పొగాకుముద్దయు, సిగ రెట్ట 

సెపుటొబెకో యనంబకు 0111128 ను కూడ 

చేయయిడుచున్న క; పొగచుట్లపొగను మితముగ 

బుచ్చుకొనుట దురభ్యాసములలో * "లెక్కీంపంబడి 

నన్ఫుపలువురచే స్వేచ్చగకాల్చబడుట గాననగు 
యుండును ఆంధ దేశమున శోతియులు చుట్ట 

గాల్పుట అనాచారమని యందురు గాని పొడుము 

1959 పొగాకు లేక పుగాకు 

వ్ల్చుట యనాభారముగ నెంచరు. ఇంకనుపొగా 

కు బీడీయందుంచబడి కాల్చంబడుట ఉత్తర దేశ 

ములం దలవాశైనది. దవేణహిందూస్థానమున 
చుట్లగాల్పుట అ వాభారమందురుః జరధుు స్త్ర 

మతేస్థులగు పారశీకు లన్నీ పూజ నొనర్చువారు 

న్న. చుట్ట కాల్చుట దోషమని మానుదురు. 

రామానుజీయ శ్రీ వెష్షవమతేస్తులు చుట 
ఏ౯ థి లు 

కాల్చుట కేవలదోషు ముదురు, ఇంచుక నవ 

నాగరికులు చుట్లలకన్న సిగ రెటు గాల్పుచుం 
అ రా న 

దురుం ఉ త్తరనిమ లందు హుక్కా నాగరిక 

మనియు, సుకుమార మనియు దలంపంబడు 

చున్న ది. 

మితముగ పొగచుట్ట కాల్చుటవలన వాతే 

శైష్మములను హు. విచేచనము గల్తించు 

ననియు, ఉబ్బసపుదగ్గు, ఎగుపులుగల దగ్గు, 

_పొడుము బుద్ది 

చుజుకుద నము గల్తిం ౨చునేనియు, పొగాకు పెన 

వేసికట్టిన క పగిలించి, దుష్టపడార్థ 

మును నెడలించి మూాన్నట్టం జేయు ననియు. 

జలుబు నివారించునని యు, 

జెప్పంబడినది. మొల గజ్జి, చికుము మొదలగు 

చర్మవ్యాధుల నివారించు నందురు 

కాయనీళ్ళు దీనికి విజుగు శు. పొగాకువ్యన సాయ 

మున కడుగున గులకరాయి తగిలి, పైని బంక 

మట్టిపొరగల చలవభూమి వ్య వసాయమునకు 

మిగుల (శేయము. దిండిగల్ పాగంతముల 

పొగాకు పండునట్టి భూములు ఎజ్జమట్టేపొర గల్లి 

నవి గాని బూడిదరంగు మట్టి గల్తినవి గాని 

స్ట్ బరి 

మైయున్నవి, కృష్ణా 

నున్నమట్టి శేవల మిసుకగలిసిన బంకమట్టిభా 

ములే. గుంటూరుజిల్లాయందు పాటిమః ట్రిభాము 

లలో పొగాక్రు పండుచున్న ది. కొంచె ముప్పసీటి 

నూతులనీరు పాటు భూములందు సండేడు 

పొగాకమిక్కి-లిరుచికరమయి నదని వెప ప్వదురుం 

ఫొగాకునకు మెత్తగ భూమిని దున్నవలయునుం. 

, గోదావరీ, క లంకల 



పొగాకు లేక పుగావ 

గొ ఆలమంద గాని, మేశలమంద గాని పొల 

ములం దాడీ వెంటనే దుక్కి చేసిన ఈన్యన 

సాయమునకు మిక్కిలి బలకరమనీ లేలుచున్న ది. 

పెంట చెత్త బూడిద మొదలగునవి గూడ 

రెతు లెరువుగ వేయుచున్నా రు. పొగాకు నారు 

గట్టి నాటి నీరు పోసి పెంచుదురుః నారుగట్టిన 

వీదప ఈతళమ్మలు గప్పుదురు. ఒక యెకరము 

నకు నాలుగు టీ చంచాలవి తనములు చాలును* 

నారు ఆజేడువారములలో మూండునాలు 

గంగుళముల పొడు దిగి అన్ని అకులు వేసియుం 

డును, నాటిదినమున ఉదయమున పొగావ 

మళ్ళకు నీరుగట్టి, సాయంకాలము నారు వీకి 

నాటుదురు. అదివజ కె పొలములో నీటిబోచెలు 

చేసియుంచుదురు. అవసరముల వెంబడి (పతియుద 

యమునను నీరు పోయుచు, పిదప దినము విడిచి 

దినము నీరుపోయుదురు, మొక్క. బితి! తిరుగ 

ఆకువేసిన వీదప సీరుకట్టనారంభించి, దినము విడిచి 

దినము గాని, రెండురోజుల కొక్క తడి గాని 

యిచ్చు చుందురు. ఈ మధ్య కాలమున పెద్ద 

వరము పడినచో మొక్కలు ంట 

న్ట్రమగును. కాన, న్య ములు వెనుకంబట్టినపివపనే 
నాటవలసియుండును, ఈమధ్య కాల మున కలుపు 

పుట్టకుండ చూచుచుందురు. డిండిగలు పోంతే 

ముల గొపు 

బూర్వము పృతి మొక్కకు పేడనిళ్ళు పోయు 

నావారము న ఇంశను పొగాకముక్క_ 

యొక జీవితకాలము న నిల్లు మూంుసాస్ట పేడ 

నిళ్ళు పోయునాచారము సెక్కు. కావ్రలందు 

గలదు. మొక్క "రెండున్నర, లేక రెండడుగుల 

యెత్తు సమిావీంచుకటి లేంతభాగ మగు తలను 
చిక్కి వేసి వాటిని దూరముగ పాజ వేయుదురు. 

తవ్వుటకు శండురోజుల కుం 

అప్పటికి 'మొక్కయందు తొమ్మిది ముచదళలు. 

చిక్కి వేసివతెల 12అపలుగల్లియుండ వలయును, 

లదు జిగట విస్తారముగల్లియుంశును. ఆజిగట 

1960 పొగాకు గొట్టములు” 

యితేరఆకుల పె. బడియుండినవో ఆకులు కుళ్లి 

యు మచ్చగట్టియు చెడిపోవును, గాన వాటిని. 

దూరముగ పాజవేసి మట్టిచేం గప్పుదురు. తలలు: 

తు)ంచుటవలన ఆకులు పొడవ్రుగను, వెడల్పు, 

గన్ను పెరుంగుటయీ గాక అధికముగ నాకులు' 

_వెచును చెట్టు సెరుగకముంచే తల తుంచి 

వెచినయెడల చెట్టు గిడసబాణటి ఆవ దళసరి 

యగును. దానిని పొడుముపొగా కనియెదరు.. 

అకులయందు పురుగులు పట్టినయెడల పొగాకు. 

గుడ్డిలలోనికి కోళ్ళను తోలుదురు. అవి పురుగు 
లను తినివేయును. 

పొగాకు సర్వసాధారణముగ నూజుదినము. 
లలో పండి కోతకవచ్చును. బలపపురంగుగాని, 

పసిమిరంగుగాని చెట్టయందు  కనిపించుటతో 

పొగాకుపంట సద ముగు ముండును: 

వీదప కోసిఫొని పొగాప సెండించుకొనుట. 

నెజపుకొనుట మొద లగుకార్యముల 'జేయుదుకు 

బకతావున నెక్కడ నెన కొంతచేను నిలవ 
యుంచుకొొని విత్తనములు సేకరించుకొందురు. 

పొగాకుగొట్టనులు(T0b2c00 pipes) 
హొగాకనగొట్లములుం0den tobacco — 

కబ్రనయ్యును ఇ 

నిలిచియుండును. దీనికికారణము 

నల నిలీచి కాలునది కాక, 

బొగిలిపోవుచు రొయ్య (Ashe5)7ా మాజును 

గాన సరియైన వేండియే గలుగదు. కట్ట కాలు. 

నంతటివేండి యుండదు, మజ్రియు గొట్టములు. 

చేయుటను చాల గట్టిజాతికజ్టగా షష స? 

న పొగాకనందు సెక్కు పరిశుభి 

ర కలవు. అవి యన్నియు పొగ 

గల్లిచునవియె గాక, సరిగా వేండిగల్లునట్టు కాల 

నిచ్చున నవి గావు కాలని, గుజ్జును Tncom-- 

bustible అనెదరు, _ జా 

గాకు కాలుచో నివి కాలీ 

పెగాకు శఅల. 
రు 

కాలుటతోనె 



'వొటపాదు 
య 

పొటపాదు-- పొట్లకాయ భోజనపదా 

వు క సెంచంబకును, పొట్లకాయలు. పథ్య 

మగుకూర. పొట్ట సాధారణపుపొట్ల (లేక తీయ 

పొట్ట యనియు, చేందుపొట్ల యనియు రెండు 

ముఖ్య భేదములు కలజాతి, "మంచిపొట్టయం దు 

పొడనృకాయల గాచుజాతియు, ఫొట్టికశాయల 

గాచుజాతీయు6 గలవు, అందు సొడవుశాయల 

జాతి శేష మందురు. చేయగ నుండుజాతి 
యందు వొడనృకాయ లుండవు. ఇంచుమించు 

గుండగముగ నుండును, చేదుపొట్ల, 

లేక అడవిపొట్ల యనుజాతియు, లింగపొట్ట 

యనుజాతి యఘు “కండు భేదములు గలవు. అందు 

చేందుపొట్ల పంచతి క్ర్షములలోచనిది. దీనికాయ 

లందలి పెపొర స చినై చి కూర జేసియు, ఎండించి 

“ఇందు 

వరుగు కేసి యు న. వాడుదురు. 

లింగ పొట్టకాయలు hes యుండి 

ఇంకను చిన్న విగ నుండెడిని, ఇ్రందలిగింజలు శివ 

లింగములంబోలీన యాకారముగ నుండునుగాన 

నీపేరంచెను, ఇదియు చే(దుజాతియె, విష్ 

భజన పచార్రము? వాడుట లేదు, కొందణు 

కార చేతురంట గాని సినిద్ధము గ గాదు, ఇంక 

పణతపొట్టయను పేరున నొక సీ యనిజాతి కలదు, 

"కాసి, యది పొట్టతో సంబంధము కలది గాదు. 

తీయజూతిపొట్టకు లాటిన్భాషయందు Mo- 

mordica charantia అనియు, ఆంగ్గమున 

Snake gourd creeper అనియు, సంస్క 

తమున జ్యోత్సీ ్న అనియు. వేర చేందుజాతి 

పొట్టకు Trichasanthes Cucumerina 

తు ఆంగ్లమున Wild snake gourd 

creeper అ సంస్కృతమున పటోలీ, 

పటోలికా యనియు పర్లు చెప్పబడినవి, 

మంచిపొట ట (సాదా లేశ లీయపొట్ల) కాయ 

శిదోష షహరమై సమశీతోస్తముగల్లించు ననియు, 
అగ్నిదీ ప్లిని గల్లించి విశేచనము చేయుననియు, 
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ఆమ వాతము, క ఫదోవము,జ(రము, పెత్యముల. 

నడంచు ననియు జెప్పంబడినది, మత్రియు 

పొట్టఆకునందు వైశ్య శాంతియు, పొట్టకీ౫ 

యందు కఫదోవ శాంతియు, పొటకాయయందు. 

క)దోవశాంతియు, పొట్ట వేరునందు విషదోష. 

'ఫొంతియు. జెప్ప (బడినది, పొట్టఆకులను కొంద. 

రు కూరచేతు రసియు అది చలవ జేసి త్రిదోష. 

ముల నడంచు నని ముంజెప్పంబడినది, పెద్దజాతి 

చిన్న జాతి పొట్టకాయల గుణ మొకటియే. 

చెందువొట్ట లే అడవిపొట్ల చిగుళ్ళు, లేక 

బండుకౌాయల తోొక్క_లు నిశేచనము గలించు- 

ననియు, జీర్ణశక్తి కి ను టేకింపించు ననియు, పచ్చి, 

వష 0 వాంతిగల్లించు ననియు, 

రసము శెహ్మమును వెడలి చు ననియు, వేరు. 

రసము ళు యని యు, 

యము తిదోషహరమెై ఉబ్బురోగము, కామిల 
వ. కుష్టగో నము, ద్యనముల్సు పాండు. 

రోగముల నివారించి |వణములమాన్సి బఖము. 

లింగపొట్టయం 

జ చివోషము ; కబ్బుజాడ్యవ ము, సై్వేగ ల్ు, 

శలదని. 

చెప్పబడినది. పొట్టజాతి కంతపను ఆగాకర 

కాయ, అవాలచూర్ణము, దొసకాయ, మోదుగ 

కాడల 

సమూలకపూా 

గల్తీంచు నస జెప్పంబడినది. 

వాతరోగ ముల నివారించు గుణము 

'శూరము పరిహారము లని చెప్పల్నడినది, 

పొటాషియం వ Potassium metal). 

ఇది అల్కా లెను Metal అన చెప్పబడినది. 

dS Chemical symbol K. అనగా(Ara- 

bickally అనియు, Atomic weight 89.1 

అనియు, Atomic number 19 అనియు, 

Specific gravity 0: 37 అనియు, Melt- 

ing point 7 సింటి లేడు శెళ్ళోమాటరు 02; 

డిగీ౦ల వేడియం దనియు చెప్పం బడినది. 

ఇంచుక Violet ధాతువుగల తెలని రంగుగల 

లోహము, నీటికన్స కేలికగానుంట నీటియందు 



శేలును గాని చానికిం దగిలిన నీటిని 660మ- 

‘pose అగునట్లు చేసివే మును. దీనియందు ఏస్తా 

రము గా నీటితో సంబుధము కలదని చెప్పం 
బకినది, సంబంధ 

ముంకుట నీటిలోని ఆక్సిజెరును లాగునని నేలు 

చున్నది. ఇది Metalic base of Potash 

అనంగా 0౫౭౭ త్రో 

అనె వెప్పంబనవది. 

వది పిల్యే శముగ భూమియందు దొరకు 

నది కాశ వటట తోను, Mica తోను 

గ్రనైట్ రాళ్ళే యందునను చెదరి దొరకును, 

దీనిశలుపులు అనేకములు కలవు, 

పొటాసియవలు --- వొరలవణములను 
'పీటంగరగించి ,బెలమగువిద్యుక్పేవాహమునందు 

నెపి భేవిచిన బయల్పడిన ఛాతున్రలలో 

నొకటి. పరిశీలకుడు సర్. హంఫీ డేవి పండీ 

తుండు, (హ ఫో = ఏ లకుండుచూడుండు.) 

ఇది మై ధాతువు, 

ఇది తెంనిరంగు మునమునుబోలిన 

మెగేదనము నది, గాలి తెగులుటచే రంగు 

మామునది, ఫట బడ వై చిన చిటపటధ్యని 

చేయును నే లేకుపుకురుగు ముటలనో గిరగిర 

దిరుగువు నీటిని భేవించి, యందలి పెడ జరు 

గాలిని వెడలించి, వౌరము నేర్చాటువేయును. 

దీనిని వీసాలతో చముకునందు నిల్భయుంచ 

వలపియుుదునుం 

పొటికి పోవుట” [06)-గాలితీ గులని 

శౌన్రున వెమ్ము గాని, ఎక్టవవెండి గాని ఉండిన 

స కి "కాకకేగము పొంచి 

యున్నట్లు తజుచుగో bias దానికీ 

పరగు (Fungus) అని పేరు, 

తోడనే చానినిబరిహరించి కబ్బకు పురుగుల 

ంపంగల ఘాటగు లేపనమును రుద్దకుండిన 

1962 పొటివారు (వామనులు) 
ఓ 

ఆకజ్ణ్లయందలి చిన్న చిన్న గూడులను Cells తిని 

వేయ లోనిశేగి సర్వమును పటిమ లేకుండ. 

జేయును. ఈరోగము పూ ర్రిగపనిచేయగల్లినవో 

మిగులునది కట్టవొడుము మాత్రమే, మటణియు. 

సరో మంటువ్యాధి యని తలంపంబడుచున్న ది. 

వండు కట్టుతేటి వేసిన దూలముల కిరుదెసల 
ఇలి 

గాలి వచ్చుచు పోవుటకు కాళీజాగా వదలుట 

ఈరోగము గలుగపండుట శే 

పొటిరార _ (శాశరశెట్ట చూడుండు). 
రి లు 

పొట్టి పోతరాజుకొల్వు-- (ఆంధ 
ర్తి 

హన నికి పుట్రెడుబుద్దులు -- 
ఈసామెత వామనుండు బలిచక్రవర్తి రి నడంచు 

కళ టకు న = వచ్చినదిః 

సైట్టివారు (వామనులు) -- ఉండ 
వలసినంత పొడవ్ర లేక పోవుటకు “వాట్లో యని 

A 

ఆంగ్ల దేశస్థులు వాడుచుందురు, భరత చేశపు 

పిధానమున అన్యములతో వోల్చీ పొడవ, 

పొట్టి, వలము, 

వ. సప కాని, ఇటివి స్వతం త్రేశ భౌర్థము 
లు ది థి 

సన్నము, గొప్ప, కోలంది 

లుగ వాడరాదని వత న మను 

ష్యులు సర్భసాధారణముగ నుండు ఎత్తుకన్న 

తక్కు-వగ నుండువారి నాంగ 'దెళ్ళస్థులు 

“Dwarf” అనియెదరు. అట్టివారు దటీణా 

ఫీకాయందలి (అ॥ ఈ అం! ౭) గల బుగ్నెను 

జాతివారు, ఆఫి)కామధ్య భాగములందు. గాన 

నగు (అ! ౪ అం! ౧౦ల) పిగ్నీజాతివారును 



ఫొటి 
ఠం 
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మన. పొట్టివారిని. వామనులని యందురు, ఉండవలసినంతపొడవు లేక ఎతు. ఉండక 

తగ్గియుండుటను పొట్టి యందురు. 

ప్రాట్నూరు -- ఆధ) దేశమున, విశాఖ 
పట్టణ మండలమున సింహోచం వెత0మునకు 

కొంతదూరమున నసిగాను మున్నది, అది 

యొకప్పు డాసాగంలేసీను నేలిన మేదినిరావునా 
రనుపభుపరంపరకు రాజధాని - మైయుండెను. 

విరిళో “కళింగ మేదిని రావ” అనునొక నృృపుఏ 

సరు వాదుకయ దున్నది, 

కళింగ చేశ భాగములందు వైశ్య రాజునా 

రనియు పొట్నూరువా రనియు ఇంటి వేరులు 

గో కలింగకోముటు లనంబకు _వైళ్యులు కలరు. 

వారిలో కులసంబంధమ ర్యాద లలో వెళ్ళ రాజు 

వారు. రాజమర్యాదలను, పొట్నూరివారు 

చివాన్లిరీమరా దలను కులకట్టుబాటుగ నందు 
లి 

చున్నారు. అగ హెటూర్న రీనా రీయూరినుండి యె 

సేరందిరంట. ఈనిషయమె యింకను పరిశీలనలు. 

జరుగవలసి యుండును, 

స్రాట్నూరు సిమా-పొట్నూక విశాఖ 
పట్టణ మండలమున సింహాచల ప్యాంతిమున' 

నున్నది. తొల్రింటికాలమున నీసీమను రాయవంశ 
జుడగు అర్జున నరాజుకుమారుం డేలీనట్లు 

'తెలిసెడీని, అది 5 మె ౧ర.-౧ (వొంతముం 

శతకన చేనరాయ చపివ రి దండయా,తకాల. 
Snes J దారి i 
మునపొట్నూ రునీమను చాహుబ లేం దబికుడాం. 

కితులగు మేదిని రావునా శేలుచుండినటుల క స్త 

"దేవరాయల పొట్నూ రుజయస్థంభమున కలదు, 

పొట్నూరున Hp గా రువారను ఇంటిపేరు 
అల పతిత మం కాల పవరు వం లాల వుల లా వనాలు 



“శొసెనియోమిోటకు. 
నా 

గల  శలింగక్ “మటు దివానులుగ నుండీరంటః 

నేటికిని వారిలో భోజనమ'ర్యాద గా పొట్నూరు 

వారికి మంతిమ ర్యాదలు జరుగుట యాభారమై 

'వకుముచున్నదె. 

ఫ్రాటెన్టియోమోటర్ -- (Potentio 

meter) ఎలక్ట్ మోటివ్ పోకు కొలిచి 

"లెక్కించు యంక్రపరిక రము. 

పోటెమోలొ జీ (0012001080) — 

'నదుఐకుసంబంధించిన పకశోధనములు సలుపు 

శాస్త్రము. 

ప్రాడపత్రి 'ఆకు) చెట్టు దీనింభార్చి 
సరిగా తెలియదు, 

దీవి రస కసాయములు కాశ కేసి నూనె 

వలనంగట్లిన పెళ్యవికా రాదిద్ "సవ ముల డంచు 

ననియు, జేలు వప బాధను నినారించు 

ననియు, జ్వరదో షమ, నేరుగా గము లు, వాత 

వోగములు నమింపంచే యు మ నందురు. 

గా తీపి mes Jes జలాలతో 

బచ్వేలు, పురం పేట, త్ల తాలూకా 

లీపేకంబరగుచు మ్టభూపతుల వాలనయం 

దుండెను. కె వె. ౧౫౭౦లో పొందలూకులోని 
జేవస్థానమునకు! య లిచ్చినటుల నం 

ప్తె (వొరంభమున దలిళాసన మున్నది. ౧౭ గణా 

మట్ల అనంతే (కామ “రాజు సు. యని" 

న. భూపతి. ఈయ నసోదరపుతుండే మట్ట 

అనంతభూ పా లకేమి 

హత్తి ల్రిదుంప-బా. Gloriosa, Superba 

SN Country poison root అని కొంద 

రనెదరు గాని సరియగు ననువాద నామము 

దొరకలేదు. సం. అగ్ని శిఖక, కలిహారః, దీనినే 

అడవినాభి యని కొంద అనెదరు. కాని అడవి 
నాభిదుంప . వేరని కొంద రనుచున్నారు. కాక 
చేయు ననియు, త్రీలక వము గల్లించు 

గం ధము గాని, ఆకలు వెచ్చ శకేసి గాని, పైన “నని యు జెప్పం? బడినది. 

1964 స్ న్న చెట్టు 

దీని ఏతుదీసి జాగికగా వాడిన వాత 

రోగము, ఉబ్బు జాడ్యము, అగ్నీ మాంద్యరోగము 

నివారించు ననియు, దీనిగంధము పెన పూసిన 

గడ్డలు హరించుననియు, కెజి, తేలు, పురికొస 
కజచినవివబాధ మానుననియు, పిసవవేదన' 

7 

పకుచుండు స్త్రీల హ_స్టపాదములకు( బూసిన 

లీ ఘుపసవము గలించుననియు. జెప్పంబడినదిం We లి 
నాభియు పొ త్తిదుంపజాతి బే. (నాభీ చూ 

ప్రాదుగు కోసి పాలు క్రాగందలంచి 
నట్టు--(౪ంధిలోకో క్రి 

డి — 

స్రాన్న గంటికూరచెట్టు- లా. Achyr— 

anthes triandrae సం, లోహామారక 8 

నీటివార "పెరుగునట్టికూర, భోజనప దార్థము, 

చలవ చేయునది. తిదోషహరము. 

నేత్వరో గములం నం పథ్య మై మయుండును. 

ne వందు నే, తేరో గములుకుదుర్చుశ క్రీ కియు 

గాయములు మాన్సుళ_క్రియు. గలద౦దురుః 

నరాన్ని చెట్లు-- లా, Calophyllum 
ర ల్లు 

Inophyllum ఆంగ = Alexandrian Lau- 

rel సం, చదేవవలభః (సురహొన్న, నాగ 
09 

పుష్పుకః (సాధారణపుహొన్న, పున్నా గం 

(వొన్న సామాస్యము).హెొన్న పూవులందు చక్క 

నిపరిమళము కలదు. గాన పూందోంటలందు 

oe 
జ 

నాటి సెంచుదురు. ఇది ఏటివార నిసుశలందు, 

సము, దతీరములందు, ఇసుకలలో (గూడ పెరుంస 

న్ | సురపొన్న 

లేక పెద్దపొన్న యనియు, చిన్న(సా ధారణపు) 

పూవులుపూచుజాతిని ఫొన్న యనియు వాడు 

దురు గాని రెండును నొ శేజాతీగ నడ చెడినిం 

పొన్న కాయలలోని విక్ర-లనుండ్ నూనె 

తీయుదురు. 

దీని చెక్క, ఆకల రస క హోయములు, 

మూతిము వెడలించు ననియు దీని చక్క 

పెద పూవులు పూచుజాతిని 
ది 



నలదుటవలనను, కట్టుటవల నను గడ్డలు హరించు 

ననియు, పొన్న నూనె మర్షనచేసిన మేహ వాతపు 

-న్"ప్వులుశమించుననియు జెప్పంబడివది, వం 

.దధమపుజాలతి అడవిపొన్న యనంబడుజాతియొకటి 

కలదు. దీనిచెక్ట రసమునంద తిమూ త్రమునడ (చు 

గుణము. కలదందురుం 

ఫ్రాన్సాడీలు- (ఆంధ్ర బ్రావ్మాణులుచూ) 
ఫ్రాన్సి గంటి తెలగన్నకవి-- ఆంధ్ర 

శకేన్రలలో మధ్యకవులందు పరిగణింపం - బడీన 

"వాడు నియోగి బ్రాన్నాణు(డు, ఆవస్త ౦బ 

సూత్రము, తేం చేరు భావరాజు. అచ్చ తేలు 

గుకావ్యములు రచించుటకు పధమమున (పయ 

'శ్నీంచి స్ పద్య కావ్యమును ర చిం 

-చినకవి, 

ఈతడు యయాతిచరిత నును గాం 

_ ఫము. రచించి అమిన్ధానను మహమ్మ 

పభున కంకితము సూరన. అమిక౯ 

ఖాన్, 'ఇభరామ్ హౌ కొల్యునందు గొప 

యుద్య్యొగి యని తెలిసెడిని, కబ్యహీ పతునా 

ప. నవాబులలో మూడవ త 

నితండికే పేరు జంపిద్ కులి కతు షా. గనె, 
జో 

౧౫ ను hn 

ఫాజిలఖాన్ 

షామాలజీ (00108) — పండ్ల 

జాతు: వ్యనసాయమునుగురించిన దిశో ధక 

We అడవియందలి నృకుజాతులనుండి 

చో [-నిపండ్ల జాతులను సేకరించి ప లోసికి 

జెచ్చునిఛాన ముంతీయు నిం దుండును. 

ఫ్రామ్మనలేక (ఇంటిల్) ఫ్రాగపెట్టి 
నట్టు అంథ షో .) 

ఫాయ్యి అజణచుట _-పొయ్యియందు 
కట్టలు మండుతజి నొకొ-కప్పు డొౌకవనిధమగు 

చుంయిధ(ని గల్లించును. దానిని పొయ్యి అజచు 

1965 పొయ్యి అఅచుట 

చున్న దనియు, ఇంటిక్ బందుగులు వత్తు రనియు 

నందురు, 

మనుష్యుశరీరములందు వలెనే వృషములకీ 

రములందునను అంతటను చిన్న చిన్న గూళ్ళు, 

నాట్టనడుమ సన్నని రం ధములునుండును. అగా 

ళ్ళు రంధ్యములు కబ్బయొక వాటము ననుస 

రించి పొడవ్రగనో పొట్టిగనో గొట్టములవలె 

నుండును, ఏటనిండ రస ముండును. ఈరసము నే 

చెట్టు వేళ్తుమూలమున భూమినుండీ వీల్పుకొను 

చుండును కొన్ని గూళ యందు నూనెయు 

నుండుటకలదు. ఈనూనె చెట్టుముదిరినక "లది 

అధికమగును. చెట్టు చచ్చి నవీదప కొంతకాలము 

వజ కీరస మెండక యందే నిలిచియుండును 

గాన పచ్చిశజ్ల మండదని మన నునెనము. 

కల్లు యందలినూ నె కజ్బబిండినభొలంది అడ్ కట్టం 

బట్టి చిరకాలము నిలిచియుండును, 

తగసాహాయ్యమున దీసి కజ్టనూ నె యందురు. 

మంచిగంధమునుండి తీసిన తైలము (Sandal 

wood 011)నగూడ ఎట్టికబ్దనూ నెయే. 

Aree e 

కందిన 

సాగ 

కైబులు కాలుడీలి తకెబుచి బయట 
టి 

కఘెకానెక గెట ముండునేనె చానిగుండా 
రు 

పర్యిడును. అప్పుకు వీలలు బూశా ఉటఊందినరీఖి 
ఇవ 

పించు ధ్యనియును,గట్టిగుపులు కాలుతటే 
ర 

బుడుధ (నియును సంభవించును. కనన క 

పొయ్యి అఅిచుచున్న డని సల్కు_దురు* వెదురు 

eb జ 

బొంగులుగల ఇండుకాలుచున్న తటి గుుపులుకడ 
ap) 

0 చటీయినదే. 

వృతశరీరమునందలి గూళ్లు కలస 

ముగనుంజెదినిల మొక్క ఎదిగినకొలంది చుట్టును 

వేశ్వేరుగూళ్ళు జనించుచు, మొక వలమగువో 

వే ర్వేరువలయములుగ నేర్చడును. వెట్లు పెద్ద 
| నా. (a 

దగుకొల(ది ఈవలయములొకటినిజుట్టి వేరొకటి 

ఏర్పడుచు చెట్టు ముదుకునజకు పెక్కు. లేర్ప 

డును. ముదిరినవృతుము సడ్డముగ(గోసిన న్వలా 

ధ్వనిచేయుచు పే ప్రేలుట హ్. 



పొయి 

యములు గాన్సించెడిని. వీట్టకు గెయిన్స్ ఆఫ్ 

వుడ్ (Grains of w 00d) అని వాడెదరు. 

ప్రాయ్యిఅజిస్తే చుట్టాలు, కుక్క 

లుకూస్తై రణివు, ఏల్లు ల 3 కలహ 
వు--(ఆంధిలోకో క 

సాయ్యి ఊందినవుకు బుక్క 
డైనా వుండకపోతే ఏలాగు? (ఆంధ 
లోకో రీ. 

ప్రాయెటీ (వంటా! కవిత భావో 
చెకపూరితమును, ఛందో బద్ధమును నగు 

లా. 

అలంకారయుతముగను, అభినయరూపకము 

గను తనభావములను మృదు నుధుర కలిలో 

వెల్లడించుటయే పద్యము. మానవజిఏికమునం 

ది స. చెబడంచి కళొప 

పాములతో వ ప్రీ ఈూా యానందింపం జేయునది కళ, 

(గటు న జ్యూ rs 

(Mathew A1n01ద ) మానవ తమును నిమ 

ర్మించుటయే కవి కవిత య నెను, 

పొరిగింట చూడరా నా పెద్దిచె చేయ్యి 
(ఆంధ లోకో క్రి) 

పొరిగింటి కలహము వినవెశుకా 
అ 

పొలిటికల్ ఇకానమో (Political 

Economy )— ఈ శాస్త్రము న. 

. మైయున్నదిః ఇది "దేశమందలి ధనపరిశరము 

‘National wealth of Country” అని 

చెప్పబడినది. 

ఇది “Production” అనియు, “Con- 

sumption” అనియు, “Distribution’’అని 

యు మూండుభాగములుగ వివరింపంబడినది. 

౧ పొడక్షన్- అనిన దేశమందు పండిన 

పంటలు చేయబడిన. వివిధవస్తు స్తుసామగి) మొద 

లగు నాయ తపటుప(బడీన వసుసంప జ 

గ అతీ సే చుట్టాలు. స్ట్ 1966 ఫొంవీన్ వీలరు (స్తంభము): 

౨ కిన్సంపక్ అనిన వీచేశమున పండిన 

పుట లాచేశమున నుపయోగించుకొని అనుభ 

వించుట, ఏచేశమున. చేయంబడిన వస్తువు 

లాబేశముననే వాడుళొనంబడుట, .ఉపయో” 

గించుకొనుట మొదలగునవి, అనంగా ఆ బేశపు. 

పిజలచే నుపయోగించుళొనంబడుట యని, 

భావము, 
ి- డివి? స్రైబ్యూన్ అనిన స్య చేశమునం 

కక రము లేని స3టదినుసులను చేయబడి. 

ఆయ _తేపటుసంబడిన పస్తువితతి నితర చేశముల 

కపి విశ యించి ధనముగ నూర్చుకొనుట. 

(గ 
సం 

వది నఏనశా స్త్రము, క. వెనుక ౧౭౭౬. 

సంవత్సర పాంకేముల “Adam Smith” అను 

మహాషీయు( డెనర్చిన పరిశీలనలు వ్యాసిన 

వాతలు సశాస్రుమునకు మూలములు, దీసి 

నేక వ నికి "లె బడినవి, గు గం ంభవష సు సయం: 

పోరి రైక ద్యిపము (Portoricol [స్తా 
రి జజ 

land}— ఇది పశ్చిమ న. పసిఫిక్కు- 

మోసము దమునందు వెసిండీన అను పేరుగల 
ర 

దింపములందు పద ఆంటిలీది 1పములసిచెప* బడు 
ఏ ది సే య 

ద్యీపములలో నొక. ద్విపముః ౨౫౦౦ చతు 

రపు మైళ్ళ ,వెశౌల్యముగలది, అమెరికాసంయు శ 

తాః సము వారికి 'జెందినది * తొల్పింట స్పానియా: 

స్ట్. మువారిదె యుం జెను; .(ెస్టిండీ్ దీపములు 

చూదు(దు. పెద్ద అంటిలీద్వీ సములు చూ లే 

పొంబస్ పిల్లరు ( సంభము) Pom- 
య ణల 

pey’s 11220) ఇది అలగ్జాండాపుకము- 

A కలదు. త్ ఫి యాఫపురము 

రోనుక సామాజ్యమునం దుండినేటీ నీపేరు. 

గల్లి యుండ నోపు, కాని పొంవీసంబంధము. 

తెలియరాకున్న ది. దీనిని స్థావించిననారు. 

“Diocletian” అను పేరుగల చకివ ర్రియని. bs Pa 
దానియందలి శాసనమునం గలదు. ఇది. 



పు (గెనైటురాతిపని, గుండిని 

ఫా! 

ఇది ఒళటవ ee అను పేకుగల ఫకో (ప్రభువు 

కాలమునందుండిన యొక చేవసానమును ఫునా 
దిగేసి ఒక Oblilisk సంభము యొక్క 
మూలలుచెక్కి. వెచి గుండని స సంభాకారముగ 

నొనర్చి తలను నిర్జించిరనియు, ఇది రోమనుల 

యధికారకాలమున( జేయంబడినపని యనియు 
వ. పరిశోధక లనుచున్నారు, ఒకటవ "టీ 
రోపభువు కీ), ము, ౧౩౦౦ | (నొంతమువాండు 

మ అలగ్టాండ రు నిర్గించిన అల 

చ్రాండ్నియాపుర రము తొల్లింటచే యుండినపుర 

ప్రదేశమున స. ఆయనచే తనపే 

డయిడీనది గా జెప్పవచ్చును. తలంటి ఒళటవ 

లయ మేదియో 

. 

సెటీ కాలమునాటి చేవా 

శేమో తెలియరాకన్న ది, 

పో(కచెట్టు-ాా. Areca catechu 

కు, Areca nut లేక Betel nut. సం 

గువాక్క, గుకుపుప్వుకి పూగం, పు 

పూగ్నీ వల్క-తరుః, దీ పాదపః, 

నీటిపారుదల వసత గల తావులందు పోశ 

చెట్టు చక్కలపెరిగి కాంచి ఫలీంచునది, నీరు 

శేవన్న. కాపు సరిగా ఫలీంపక ల మగును, 

దీని యుపయోగములు పెక్కు గలవు పోశ 

మాను ముదిరినది గట్టిగ నుండీ వాసములు 

శెంణులుగ నముపయాగించును పోశవాొ త్రిత్రో 

దొన్నెలు 'జేయంబడుట విలువగలది, పోశ 

పూవునందు చక్కని పరిమళము గలదు. పోశ 

చెట్టు కాయలగెల పండినం 

“పోత చెక్కుల జేయుదురు. గాన పిలువగల్లీ 

యుండును. 

పా 3 వచెట్టు నాట 

“నగును. పోశకాయ వళలేచనము చేయును. దంత 
ములకు బలము జేయును, జలుబు హరించును, 

-తాంబూలమునందు నోంశలు తప్పనివి,. 

తనె సలురకముల 

పోశ చెట్లను దగ్గరదగ్గరగా నాటుట 

“వలన 

1967 పోజటివిజమ్ 

వం కాయల కషాయము పుచ్చుకొన రా 

దనియు, పోశకాయ ఒకొ_కప్పుడు కల్తించు 

డెప్కపట్టు, వికారము,. ఆయాసమునకు చింత 

వెట్టపుచ్చ వేరు రసము తేడిసినబట్ట 

గాలియు పరిహారములు, 

పోకారు శాఖ క్షత్రియులు-_(తక్సి 
యులు చూడుండు. ) 

పోచనకవి -- అంధికవులలో నాధునికు 
లందు సరిగణింపంబడినవాడు, న 

ణుండు, తం చేరు నృసింహ సోమయాజి. 

రచించినది చందాీభ్యుదయమను ప్యబంధముం 

పోచిరాజు వీరన్న కవి-- అంధలలో 
నాధునికులందు పరి గణింపంబడినవా (డు. ఆశ్వేల 

rm యుండు కొండిన్యసగో తుడు. 

తేండీపేరు ఏరభద య్య. తలిపేకు మూర్తి 

మాంబ. నివాసము గుటూకు శం 

పండు, 

కొలకలూరు, 

ఈ కవి రచించిన గ్రంథములు కృష్ణార్జున 

సంవావము, విభూతి మాహాళ్మ్యము, మార్క_ం 

డేయచరిత్స, మనువంశపురాణము, ము క్ష లేవని 

కథ, అనందలహర్కి సౌందర్యలహరి సుభాషి 
తము, వ ననునమి ఈశవి పంచ 

'కావ్యములుగూడ రచించనంట,ఇందు మనువంవ్ల 

పురాణమునకు ఖండ పాలాఖ్యా న మునిపేరుః 

దది బెజవాడలో మళ్లెళ్చర స్వామికి గృతి 
0) 

సమర్ప్చింపంబడీన దె, భల్లాణచంతి. 5 బందరుపుర 

గుటుగిం రుం తి - ae ములో నిఅర్యకుల మ 1 తొయులిగు (ము చ్చికులము) 

దాము మొగ్గ న్న గారికి గ అయాయ (బడెను. 

_ పోజటివిజమి (Positivism)— దీనికి 

ర Auguste Comte యనంబకు (ఫంచి 

వేరు క నె 1798-1857 మధ్య జీవించి 

ండినవా(డు. ఈయన కని పెట్టిన సిదాంతము 

3 లెజుంగందగిన జ్ఞానము. అది జగత్స 
కాప. కు మనుష్యుల యూహలకు 



వోటల తేక పోతల గోతము 

మూండంతరము లుండు ననియు, మొదటి 

యవసయందు చేవునియందు,. లేక చేవతేల 

యందు నమ్మకము, రెండవ యనవస్థయంను 

గడించుటయందు చిత్తము లగ్న మగుట, మూ 

డవ అతున రం క చింతనము, 

(ఈమూండవయవస్థ ౫ ఆయన “Positive 

stage’’అని చేరిడెనుు ధర్మము లని మైయు 

' న్నవి. వీరిమతమున మానవారాధనమే మతే 

విధి. దీనినే “Humanity” అని వివరించెను. 

పూర్యులపెర్డను, వారి ఘన కార్యములను. 

వివడించుచు ఈయన మొక Calander ను 

గూడ గూర్చెను. అందు అ నేక సత్యములను 

ఫొందుపజు చెను. 

స్రోటల లేక వ్రాతల గోత్రము -- 
లో 

(వారంత ఉపగ ణము చూడుండు,. 

పోటు కాలమున నెక్కువ నరు, 

పాటునేళ తక్కు వనీరు-సముదమునకు 
పోటు ఇతర సోళముల యాకర్ష అమునుండి 

కల్లును, అం ఆఅతాకని శరత 1 తాకిన 

జలములు చే డ్రె 
వొ పోటుతావులప్ ; అధికమైన పోటు 

తగిలినద ందురు. 

(ఆకర్షింపంబడి) సీరు తగ్గిపోయిన తావులు వాటు 

నంద ననుచుందురు. పాటు అనిన పతన మసి 

లము ఆంగ్యమున వోటునకు “High tide” 

అనియు, పాటునకు “Low tide” 

నందురు. పోటునందు నీ లెక్కువ యగుటకు 

Ebb” అదియు ననుట కలదు, 

పొడవగువ్భ క్ష కములు వైర్లెస్ వారల 

ను లాంగికొనుట్--జీవించియున్న ఏ పొడవగు 

లు వాయువార్త రల నాకరించు నని 

జలములు పోటునకుఃబోయి 

అసియు 

General Squier అనువేరుగల అమెరికాే 

శపు ఇంజినీరుగారొళం డిటీవల కనిపెట్టియున్నా 

డని తెలియుచున్నది. అట్టివ్నార్హల నాకర్షించు. 

1068 పోతలమఠము (లవాసాఫుర్కిః 

వ కి వాటికి. గలదంట. ఇది యింకను "నిదా" 

నింపందగిన సంగతి గా నున్న దందురు. 

పోడూరి పెదరామామాత త్య కని --- 
ఆంధకవులలో నాధునికులందు పరిగణింపయబడి. 

నవాడు. ఆరువలన యాగ కాలా నాలు? ఆప. 

_స్టంబ బసూత్రము. మ తండి) 

వ లం శివరామయ్య. తల్లిపేరు సీతమ్మ. 

రచించినది శివరామాభ్యుదయమను ద్వ్యర్థి 
కావ్యము, న నాచంట గ్రామములోని రామ. 

లిం శ్వర స్వామికి గృ గి తు 

me వ సాపట్టణము 

సోతలవముఠము (లహసావురి)— 
(Potala, Lahasa) లహాసా పట్టణము 

టిజెట్టు'చేశమున (పథానపురము. డజేన్గపరిపాలకుం 

డగు దశ లామా స్వామికి (అల నినా 

సము. నారినివాసభవనమునక పోతలమరఠ మని 
చేరు, ఇది యొక కొండపక్క_గ శిఖరముదనుక 

} 
దింంస 0 ఘడ్ వ? స చ ప గొప్పభననము, పట్టణపుపశ్చిను 

చే ద్వారము గడచి దీనిని జేరవలసీ యుండును, 

ట నొక మైలు దూరముండును. 

టి బెట్టు దేశము " వృమరహితేదుగున వసస 

క చెట్టువిస్తారముగ పంచం 

పోతలమక భవనము పొడ డను తొమ్మిది 

ముమించు పదునే నుత 

ద్రెది లండను నగర 

మందలి సెంటుపొల్పు చేవాలయముకన్న జె బది 

యడుగు లధిక మగు నెత్తుక అడిగ జెప్ఫుచున్నా రు. 

ముఠమునకు మధ్య భ*గ మందున నెత్తగు 

భాగపు మేడలకు ఫోడాంగు మారో యనిపేరు. 

ఇందు దృళలామా జగ ద్రేశికుండు వసించుచుం 

డును. ఇందు నుధ్యమునందు పథాన చేవసా 

నము కలను. దానిద్వారమున ఎనుబది యడు 

గుల ష్. ఇరువదియై దడుగుల 'వెడల్పుగల: 

కు? 

ము "బెటు 

Fer యా 

—™— 

ఖశీనపి 

వదల అడుగులు, ఇంచ 

స్తులుగ నిర్మింప బడినది 



పోతులూారి ప్ర్మబ హ్నం గారిమఠము 

యాకురోముములతో చేయంబడిన పసుపుపచ్చ 

రంగు తెర యొకటి (వేలాడుచు రోమములసము 

చాయము వేలాడందీయంయబడిన ట్రగపకుచుండె 

డిని. పైని బంగారు మలానూ  శప్పివేయంబడి 

యున్నది. 

ప్రోతులూరిఏీరబ్రహ్హ ంగారివుఠము- 
ఈ వగ వరకు 

J 

NN కందిమల్హయపాలె”మను గా 

మమునం దున్నది, ఈమళ మున విరబ్బహా పహ హ్నము 

ee He 
౧౧ 

గారి సమాధి ముఖ్య మైనది. వారు విగ శ నామాల 

కుఅజులు,పోతులూరివా రింటి జరు. జ 

తెలియదు. ఇదియే జన్మస్థల మందురు. ఈ 

పాగంకమున గాగిముము లధికముగ లేను. 

ఒకటి కొశటి కడుదూరము. ఏరికాలమున ఆ|గా 

మమున పదు నెర్షిదెయిండ్ల వారు పే రుండీ నయ 

నీటివసతికి లోంతెన గొప్పటాన్రలు కెకున్నవి. 

కాని లోసికి దిగుట్క న ని నే పె కిక్కే వచ్చుట 

బిగ Sass నురశునుః ఏర బహ్మాము 

గారు గొప్ప తే త్హ్యజ్ఞుడు. ఆయన చెప్పిన 
Taps 

పాటలుపోతులూరి విన బహ్మం గారితే_త్తషము” 

Pee russ hose: గ్ 
లని పెంంచెియున్న ఫి, ఐరకి శిష్యులు కలరు 

వ 
దూ బెకుల 

పాంతెమున ననే ఆ 

ఆఅంకు 

వారి కా 

సిద్దయ్య గారు ముఖు ఖ్యులు, 

శన్న్న “మయుదువమూల) అను 

గాగినుమున హ్ళక్యె ఎక మఠము కలదు: 

కొన్న తే ఇ (వ్రువాటలు రచించినవారే, ఆం ధ్ర 

వారును 

"దేశమందు విశ్వ బాహ్మణుల కీమురములందు 

భ కి యధికము, ఇతరకులములవా రై నను భక్కు 

ఖీమఠ మును దర్శించు చుందురు. ఏకుట శివ 

రాత్రులం ది తావుల జాతరలు జనపుచుుదురుః 

ప్రోతాండరోగము -- దినిని గుజ్జపు 
ముషవ్క-రోగ మని యందురు. 

ఫోన లేక టంగణా గుజ్జిను--చిన్న. 

(| యి యు 
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1969 వోపు మహాత్ముని ఎన్నిక 

ఇంగ్లాండు దేశములందు సెటాండుపోసీ లని 

యుంచునుం బర్మా చేశమునందు ెగ్లోవోనీ అసి 

కలను షి 59 కేట్లు అనంబడుచున్న వి. 

పోపీ జే (Poppy day)}-— ఐరోషా' 
మహాసంగాిమ విరామదినమున క్షీజర్రు వర్తిం 

చెకిని, అది Armistice day అనంబడు 

నవంబకు ౧౧ "లేపి? నున్నది, 

లో 

సాడు పొపపువ్వులవలె క్చెతేక వు పస్పములు 

రచించి అమ్మి యా సొమ్మును ఆయు ద సనికు. 
షు 

యుప యోగించుచు; దురు. 
ఫొ 

లుగ నుండిన 

జ కుండం రోమ న్కా-తలిక్కు 
సః లా ప సవులకు జగదైశికుండు, మగ 

అను బికుద నా 

వారికే 

పరిపాలకుండ డు గాన పోంటిఫ్ 
చ 

మము ses భాం ( నం వరనుప J) వు య. 

= ర స at చ ఫ్ర i క ( Jans పరు గారె శిష్య ప స్యసం ల్స్ స్ట మగ్ 

. 6న స! యను పేగుననుండి “వో: వ 

పద మేక్పడి ౧౦౭౩ దనుక అందణు య. 

గ జ్ జాడ ఎది కొన నలు మహో అర ఇప్పుడు ! పురుష 

(వెటెకాశ్ 

చూ 

లే నెన్నుక నంయబనసుచుంకునా6డు, 

చూ, రోమశపువ చూ. ఇటలీ చేళశ్లము 

వోపునుహాత్ముప ఎన్నిక చూ *) 

పోవుమహాత్సు క (Election 

of వరుల — పోవు మహానీయుడు రోమన్ 
“కాతపీకు. క సవమవసులకు అకార 

ఆ © యు fo p 
క 

(ఈ ఖే న 

ర్యుడు. బులి దేశమున కోమక ఫురిక డను 

వ్ తికానునందు మ తాచార్యుంటే గాక, వెటికాన్ 

నందలి సెభుక్గము నడువుచుండువా(డు. పకన 

Cardinals అక వెటికాన నందలి ఆచా 

రులు కలిసి ఎమ్నుకొందురు. వారిసభకు. 

Conclave అనిపేరు, ఈపదము తాళపు చెవి 

చ్చు Clavia అనుపద మునుండి. 

చనిపోయిన పదియవదినమున 

నెన్ను కొనుటకు 

సును. 

అస క పం 

కల్టీనది. ఒకపోవు చ 

మజీయొకపోపు 

సభ కూర్చ బడును. 

Conclave 

నందలి 



బోవుమహాత్నుని ఎన్నిక 

పథాన చేవస్థానమున వ నలు జరిగి వీదప 

ఎన్ని కలు జరుగును. 

లో Master of 

ceremonies ఉద్యోగి Papal cross ను 
పట్టుకొని దేవాలయమునకు తక్కిన CArdi- 

nals వెంట రా నడుచును, 

10116 constitution విధానమును దాంట 

మనియు అంతయును చక్క_(గ గమనించువార 

మనియు, ఆ నాంపదాయస్గుల మే య. 

అ త్తి Cardinals 

అందు 005- 

Cardinal ఆచార్యు లందటును ప్రమాణ 

లొనరురు. ఇది వారంభన ము, ఇష్ట చే వ 

రోమ ఇ న్కా_తలీక్కు 'మతోత్సవములు జరుప 

బడును. సాయంకన మగువజుకు ఆణార్యు లగు 

. a ఇగ సడ ష్ కాద్దినల్చు తప్ప కనవా రందబు, 

ఎన్నికలు జరగు పపితల*స్తబస ఏకి ఇవత 

అకు వచ్చెద తం తొొడచే లోన శారి 

సలా 

మూంగుమడతల కాగితముల వై 

వాసి రహస్యముగ ఎన్ని కలను నకుపుదురుః 

మూంకువంతులలో కోడువంతులు ఎవ్వరికి 

మ నొరు ఎన్ను కొన 

దురు* ఆ 

నంబడిన “పంచయబుడు 
౧౧ 

లే త్ే 

వ నలుని Deau అధికారి 

డు క 

Cr ప eo ఎతు శ్రగయోెన్ను 

కు 
న్ను న్ 

సాం 

dar; an బడిత గాన మొాయంగీకారము 'జెల్పుం: 

సును, ఆయన యంగీకరి స వినకతన వింర103 

Cardinal Deacon అధికారి తాళము తీసీ 

కొని చెలుపలీకి వచ్చి 

ప్రజలకు ఆసంగతి, పకటించును, 

అచటల గూడియుండు 

వారలకు 

“TI announce to you all a great joy. 

We have as pope (Pontiff) 

most Eminent and most Reverend. 

సరు.__.Cardinal of the Holy Roman 

Church, who has taken the name 

1970 పోర్సు గలు దేశము 

of—* అనును. ఇది లాటిన్ ఆంగ్ల 

భా సొనువాద ము. 

ప్రోవు మహాత్తుని ప్రభుత్వ సంస్థా 
నము-(ఇటలీజేశము చూడుడు.) 

వా బ్బ (Popsy రా (ఫంచిభాషాజన్య 

పదము. కన్యను వేమించుటనుదెల్పుని ధా నము. 

'పోమికల్చర్ (Pomiculturey— 

పండ్ల అ NEN నళ, 

సo0ం06ం(Point)-Promolutory 

Head, Naze, Ness, Nose, Ras, Cape 

ఇవి అగమునకు వాడంబడు పదములు, 0౮౭06 

సము దములోనికి చొచ్చుకొనియుండు వెడలుపు 

లేని భూమియొక్క. కొన, (Land portions 

చూడు .) 

స్రోరానితావులకు ఫతే. రారాని 
నిందలు రాకమా నవు-(౪ంధోలోకో క్ర. 

ఫోరిజమ్ (Porism)— ప్రాచీన | గన్ 

చేకీయకే తగణికమునందలి సర 

స్రోరంసష్టపు పూను లాల వరు. 

(ఆంధ లోకో క్ట) 
స్తోర్సు గలుదేశము౮-ఐరోపాఖండమున 

ఏబికియ న్పె నెన్సులాయందున్న దేశము, దీని 
కు త్తరమునను తూర్చుననుస్సానియాచేశమును, 
దహీ ణమునను పక్సిముమునను అట్లాంటిక్కు- 

మహోసముద మును ఎబ్బలు, దీనికి తొలింటి 

నోవమునుఐకాలమున లూసిటానియా యని ఇని 

డిరి. నున బేశమున కొందటు వీరిది బుడతకీచు 
చేశ మని చేరు వాడుచున్నారు. ౩౬౦౦౦ చతు 

రపుమైళ్ల వె వై శాల్భముగల దేశము, స్పానియా 

జు కల్ సర్వత పం కుల శేషమే యి" బేన్గ 

మునందలికొండలు. చేశము కీఠభూమి. ఉ త్త 

భాగమున మిన్హానది, డౌరోనది్వి. కేగన్ నది, 

మధ్య భాగమునను, ౫ గువాడియానానది దవీణ 



పోర్చుగలు చేశము 

ఛాగమునను ముఖ్యమగు నదులై యున్నవి. 

"దేశము పశ్చిమపునవై పు ఏటవాలుగ నున్నది. 

సిక -ఎసె సా పర్భతేపం క్రి క్రి థొ స్రలియన్ 

పర్వత శాఖయొక మ లపదుగం తస సక్రిపాంక్టా ర్ 

లేక రాకొప్ప్తి స్పన్ గా ముగియుచున్నది. స్ 

శీతోప్షనితిగల్లి, యారో గ్యవంతే మై సారవంత మైన 

భూమిగల దేశము గాని వ్యవసాయము విస్తార 

ముగ వ్యాపించియుండ లేదు, కొంచెము ధాన్య 

ములు, దాతు తోటలు నారింజ తోంటలు, 

నిమ్మతోంటలు, ఓలివ్ర తోటలు, 

తో౭టలు అపకిమికముగ? నగలను, స్పానియా 

దేశమునకన్న నర్దాధిక్యముగల టేశము. ఎజ్హసా 

రాయము. (Port wine) ఈ దేశమున 

షం అని ఒపవోర్లో చేన్చనుండి ఇంగా): సున 

"కస కుతి క చున్నది. 

(ప్రజలు స్పానియా దేశస్థులవంటివారు. డో 

రములును తేక్పంబంధ 

కుంజ్యూా గాం 

యు నును, 

కాని, వ్రకు తెగ ఎ వారికిని అంతరంగములుకబసి న 

మైతి) అమర లేదు, డిడి స్పానిమా 

చేశములో చేరియుంజెమను. నె. ౧౧౩౯ఖ్ో 

వేతై స్వతంత్ర చేశ మా మెను. క్ర. "నె, పదు 

నవ్ శ్ర తాబ్బమున నావికాయా తాసాహసము 

లకు వేశందిన 'దేశమైం యుండోను. అ త్తటి 

గొప్ప న్నర్హక బెళముగము, పెక్కు. కోలనీ రాజ్య 

ములు శలదిగను గూడ సేరంది యుండెను. పిదప 

క్ర. వె. ౧౫౮౦ లో రెండవఫిలిప్ప స్పానియా 

భూపతి డిని నా కమించి సాధినప టుచుకోొ నెను. 

క) వె, ట్ లో తిరిగి విడివించుోొని 

స్వతంత్ర దేశ మణ్యును, . పిదప లిమి కన్యా 

నార్కీ-యై యుండెను. కాని ల్రీకీవల రిసబ్రిక్కు- 

(విజాపాలన జేశము) గల జేసిఫొనిరి, 

లిస్సను నగరము ముఖ్యపట్టణము. ఇది 

ఒక పష 

"పేగసునదిపెనున్నదిం విస్తాకము వ _ర్తక స్థలమును 

శేవ్రను నై యున్నది. క. వె.౧౭౫ ౫లో భూకంప 

1971 పోర్చుగీన్ ఇండియా 

మున చాల పమాదముకు లోనై, ౬౦౦౦౦. 

పజలను గోల్ళోయినది. 3.0000 జను. 

గ వసించుచున్నారు* డె స్థానమే ముఖద్వార 

ముకేడ నున్న ఒపోర్లో పురము గొప్ప శేవ్చస్థల 

మును వ రకస్తాన మును నె యున్నది. షీ 
వానే p Qe 

సేతూ బా 

ల్పురము దత్నృణమున రన్రపట్టణము, గొప్ప 

౧౮౦౦౦౮౦ జనులు గల నగరము, 

సాల్టుగ ల్రీలు గలతావు. చేశమధ్యమం దున్న 

కోయిం చార పురము విశ్వవిద్యాలయ స్థానము. 

ఇట న రోపాయం దంతకు we es 

కరియుచుండఃను. సిన్నీ స్పురము నై రృతిడిళగా 
నున్న వురము. ఇది టన Te డగు. 

వాస్కో_డిగామా జః స్థలము, "(హోప్చునీను 

ఫాశెకాపొ శపున్ను, వబీరీయన్ 

ఐరో పాఖండము చూడుడు). 

పోర్చుగల్ దేశ పభుత్వ So Portu-~ 

సా ఐరో పాఖండమందలి (పజాపరివాలన. 

దేశము. 

ముప్పది 

సెనెన్సుల్కా 

gal 

ముదు వేః చి నాలుగునందల తొంబడి. 

చతుకపుమైళ్ళు వై 'వెనో ఒక కోటి. 

'యేుంబదిలవముల జన? 

ల మనియు, 

సంఖ్య యనియు. జెప్పంబడి, 

నది. లిస్సనునగరము |పథాననగరము. 

పోర్చుగస్ ఇండియా ---. పోక్సుగీన్ 
ఇండియా యన వోర్పుగీసు శరిటకీన్ ఇన్ 

ఇండియా యని మ. వ్రవీ, పన్చ్మసముద 

తీరమందలి కొంకణ జేశథపు హాద్దులలోని గోవా 

ఫోం "విన్నూ అతీరమున నే బొంచోయి కు త్తరముగ 

నున్న డామానును, కతియవాడ ద్విపకల్చ్పము: 

కడ నున్న డయ్యూ ద్వీపమును నై యున్నవి. 

గోవాపట్టణమును మర్మగోవా యనియు మర్మ. 

గావో we నందురు. ఇట చక్క-నిహోర్భరు. 

శేవుకలదు. పట్టణము పాడగుచున్న ది. పంజము. 

అను తొల్పింటి* పరుగల కోత్త తనోవా నిడి గించి 

ప్రథానస్థాన మేర్చతీచి యున్నా రు. పోద్చుగీన్ 



బోర్సుగిన్ కోలనీ అఫ్... 

చ్రిండియా మొ తేమున ౧౦౮౬ చతురపుమె 

ఫ్ ళ్ళి తెల్పుదురు. పెక్క్కుక డలు ,బిరణ్యములు 

గల పి; దేశ మగుట సరగా తెలియరామ, : 

మన్ 
ఫోర్చుగస్ వ, ఆఫ్ 'అంగ లొ 

మున ప 

జీశ్ట 

వ్ గ ౮ 9 కాంగోఫీసేటునకు దటీణముగానున్న చేశము. 
లు 

లా 
1 C 

మ య్ ఈ ళు 1 € 
పైట ల! స 

రు 

ఇందు సముద "తిరమునమన్న ఏt. న De- 

ముం (లోవరుగినియా చేశ ము చూడు (డు. 

స్రోర్పుగీసు ఎ తూరు క్ సెట 

Sl ఇప్ తూర్సుఅఫికొయం దున్న 

క వలు ూాక్యుతు శా తూకు క 

ము ప 5 ఫు ము [థో ణన 

గ 

మ! 

న్. మఘుగల పై 3 sateen డ్ గోర్సుగిన (౧౨ రా జగము 

శివ్ లో “ముద లుక్ని చన్నేణమున 

a Py ణో వరల పి న ఇ వంతల దను గ ర వా గు ఖ్ ah క్ సు eh రక Sr బలె; 0 పరో a mt 

w=] బ్. లా న Sa న 1 త ద మొజాాబక్కు-ఫి మనియు, ఫలా 

ఖండ నునియు రె జానా ముముగ నున్న ది, 

పురము 

Lr సేనాపుకము జూ వీసీ నినదిసెవెళొక 

జా ఎబిసముఖ చాగగముక హ్ కేన కానీ 

పట్టణము. సలా సటణాము దష్నీణము గా 
రి 

సముదిత్రీక క ముననున్న శేన్పసట్టణము. 

స్రోర్సుగిసు రన పొజిషన్సు-- 

అటాంటిక్కు_ మహాసముద*మున అజో క్రీస్తు 

కు మ డె రాస్ దీవులు, hea 

పోర్చుగీసు పిభుక్ణమునకుః జెందియున 

ఆఫీ ఆ ఫీకాఖంకమున అంగోలాశురిటరీ, కౌ 

బరిటరీభాగ దేశము, ssa 

పోర్పుగీసు వారికి జెందినవి, 

ఇండియా చేశమున పశ్చిమ సము దతీరమం 

దున్న గోవా శా వ 

for we పోలమ = దేవత 

పరగణాలు పోర్చుగీసువారివి చీనాచేశమున 

మకావొ రాష్ట్రము ఏరికి. జెందినది. అజోరీన్ 

పెద్దది. 

ఈద్వీపములు నారింజలక్రు సహాసిద్థములు. 

ద్వీపములందు “సెంట్ మై వేలుద్వీపము 

న సగటున ఏిరికోలనీల 'వెళాల్యము ౮౦౦౦౦౦ 

చతురపుమై భన చె చెషంబడినది. ౧౮౨౫ 

వణకు బెజి బిల్ వీరిహ స్తగలేమె యుండెను. 

పోర్చుగీసువారు ఆదిని గుడూపాూపు అగి 

మును జుట్టి వ౦డీయాకు మార్గమును క్ను6 

గొనినవారు.. పోర్సుగీసుభూపాలు(డే గుడ్ 

హాఫ్ అగ నునా నవలని చెప్పు 

బడినది. 

ఫ్రోర్సుగీసు (పోర్చుగల్) దే 
సావెతలు---కుదురని రోగ మేదంకే బుద్ది 

హీనతయే యన్న టు: 

తల వెండ్యుశకుంగూడ ఏడ ఉంటుంది 

శేజచియుంచినపెశు చేవ్రనికిగాడ ,భమ 

కలీసుంది. 
రాజి 

YD 

తొందరగా డగినపాశ్నకు సిదానముగా 
స 

er 

జె PY "2 చు ఖమ ల. శ్ర, 

నోరు ఇట్టి తేవడం, తల అనుభవించడము. 

పొరుగునారు నుంచివారుకాకపో తే దారము 
లేపండా సూదిని ఎరువిస్తారని చెప్పబడినది. 

ప్రోర్భందరు స స్టటు--బొంచై రాజధాని 
పృభుత్యపు టధికోరమునక లోబడిన చిన్న 
స్వ చేశసంస్థానము. ఇది కచ్చి ద్యపశల్పము 
లోనిది, పోరందరువురము రాజధాని, 

పోర్భిలెయిను-(ఇమారీసారాను చూ 
న మండల 

పా్ర్రంతమున నొకయూర పోలి రెడ్డి యను నొక 
పంటరెడ్డి ౩ స. ముందువాండు. . ఆయన భార్య 
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పెరు'పోలమ్మ, హోలి రెడ్డి గారి కేక్యురుసోదరులు, 

సెద పెదకుటుఎబ 
ఏ 5౨ 

పోలిరెడ్డి గారు ఢనవంతే 
ఖై 

య్యు సంతానము లేకుండుటకు వగచుచు, 

ఒకవివుగని రావించి బహూశరించి సాధనము 

వా రందణు సంకానవుతులు; 

ములు కలవారు, 

నుడువుం డని పా న్ నారంకు tps ప్ 

బహుళ అమానాస్యే దినమున కంద చేట్టు 

బ్ర చ్చలిచెట్లు జేర్సి చెట, వాటికింద గారీ బే క 
రు రు 7 

'పూజించునట్టి సంతానగొరీ వత ముస దేశించె 

నంట, పోలమ్మయు న్ రత్ర మప డొన), 

“"సంతానమువడ సెను, స ఆనురుచ టిసంవక్సెర 

పున టర నుడున్రచున్న ను పాటింపక నిర మ 
య ఇ 

ముగ భో కివిహానురాలె రాజసమున సంతొన 
0 తూ 

f 

కారీ చెవిని బరివాపించీ తనలో మేలమాడుచు bs 

పెన్ భర్త రమాట కాదన లేక పూజయొన నర్చుటను: 

నటించెనంట. ఆదోవముచే నామె మృవవంధ్య 

యె యాపూజూదినము మెలలో మండునటు 

చేశే సట నొకసంతానము కల్లుచు మరణించుట 

బరగుచుండి నంట, 

సోలమ్మ యు దుకిఖకే యగుచుంకుటయే 

నాక బంధువర్షము చేతను, మయామెవీల లావు 
ap 

నుండీ తామును మెలలో నికమాచరింప షత 
QR 

శేకుండుటక, తోశికోడండ చేతను మూసడిం 

పులు పడుచు తెలివినంది భక్తితో గారీచేవిని 

బూజించుచు. స్మరించుచు పశ్చాతపురాలు 
($s క 

“కాంగా ఆగొరీమహాచేెఏి కనికరిప నామె 

తానవంతుశా మృతవం ధ్యాదొ వము కాం సక 

'లయ్యెను, వీదప రాత పోలమ్మ యోగి 

'నిమె ఎల్పరచే ఈ|వలేము 

నెలర పపబేశించి బోధించుచుండ, నానాటి 

శీవితమునకు సోలెరమ్మనో మనియు, పోలకమ్మ 

వాడుక గల్లీ నేటికిని ఎల్లరచే 

"నాచరింపం బడుచున్నది, అందు ముఖ్యముగ 

రడ్రయందు యోగినియెన పోలమ్ము గారి వేరు 

గొరవింపయబుకుచు 

గారినో మనియు, 

75 పోలిభియిజమ్ 

కడుభ క్రీ కితో గొరవింపంబడుటయే గాక రతుకు 

రాలెన దేవతగా దేవాలయములు దుంచంబడ్ 

కకాడ గౌరవింపంబడు చున్న ది. 

పోలరిసో LU ues 

(పక ల వెలుతురును 

Light పరిశోధించుటకు పనికివచ్చుయం రె తము. 

పోలి హెకాలధ్రతా: వాలెజ్యపర భావు 

యందు హోలసీలాభమును బడయంగోరి ఒక 

పోలనీ గెకో సినవా( డియో 

రగా లౌండు (Polandy— (కసి ర ధూల 

డదకము చూడుడు, 

పో లాండుదేశప్రభు త్వ మం(Pol2n4)- 
ఐరోపాఖండమునందలి సంతంత”పరిపాల నగల 

తొలింట రష్యా పిభువుల చేశ 
యి ల లో 

"దేశము, అన6గా 

మెయు”౧డీ, ఇటీవల వారిసంబ :ధము వీడి స్వపరి 
యా 

పాలనాస్వతంత్యతేల నందినది, 

. ఒకలతే. ఏంబదివేల చతు5పు మైళ్ళ వెశాల్య 

మనియు మూండుకోట్ట జనసంఖ్య యనియు. 
ap) 

చెప్పబడినది, 

పోలికుల గ తము-(ప్రోలేఖవలళూ.) 
పోలిగేనిజప్ ( Polygeniem)— బీవ 

జంతుకోటియందు ఏరూపముగాని పారంపర్య 

మగు ఒశేరళూపమున వచ్చు చుండలే దనియు, 

అనేక పరిణామములనొంది ంకృత రూపములు | 
ఫొందిన దనియు సితిపాదింపంబడ పిదాంతెము. 

4 @ 

పోలిటిక్సు- (రాజ్య సరిపాలనాచతురతే 

చూడుడు. ఎ 

పోలిడేమోనిజవ్ వ. 

అసంఖ్యాకములగు దయ్యములు, చెవతలుు 

(పకృతిశ కలను స్వాథీనపజచుకొని అధిష్టించి. 

యున్నవనెడు పోచీనకాలపు నమ్మకము. 
/ 

పోలిథెయిజమ్ (Polytheismy — 

ఏ కేశ్షరో పాసన గాకుండునట్టి బహు దేవతా 



పోలిఫో | విన్చు 

రాధనము. యూదులును, | పాచీన గీకుచేశీయు 

లును, రోమనులును ఈనర్షమునకు జెందినవా శే, 

ఆసాం పదాయము కొన్ని క్త స్తవసంఘుములలో 

నిలిచియున్న ది. 

పోల్లిప్రో విన్ఫు- (కసి ళా .) 

పోలినెసియా థ్వపములు -- ఇవి 
ఓసియాయందు పోలినేసియా ద్వి పసముదాయ 

ము. పోలినేసియా యను పాశ్చాత్య నామమున 

కనే భూప బేశములని యర్థము. ఇవియన్ని యు 

పసిఫిక్కు_ మహాసము దమునందు న్న దీపము లె, 

పశ్చిమమున మలేశియా దీ(స సముదాయము, 

స్ట్రలేసి సియాద్వీపసమూహములకివ్యలతూర్పున 

స గల సముద”భాగమం 

తయు పోలీ నేసియాద్విపము లే న్యాపించిడన్న వి, 

సెద్దదీ(పములందు మిక్కిలి యెత్తుగల పర్వత 

ములు కలవు. అందు కొన్ని అగ్ని శిఖరములు 

కలని, కొన్ని ద్యిపములు పగడపుచట్టులచె నేర్ప 

డినవి, (సగడవుచట్లు చూడుడు. ఈ ద్వీపము 

లందు సముద వు గాలి విచుటచే చల్లగనుండును 

సర్వసాధారణముగ భూమి సారవంతముగనే 

యుండి చెట్టుచేవులు పరగ మలం 

కొబ్బర్కి అరయ తోంటలును, 

పెండలపువాదులు, కందమూలము, ( గెనసుగడ్డ, 

టారొ దుంపలు(చారకంద వి స్థానము గా నగును 

పందులు ఏటియం దాదిమనివాస జంతువులు, 

కుక్కలు తరువాతివి, ఎలుకలుకూడ కాననగును, 

గాని యితరజంతునులు ఏటియందు గాన రాన్ఫం 

కుక్కల నీదీపముల కన్య చే దెశ్ధ తెచ్చు 

కతన ,విటియం దాదిమనివాసులుగ నుండిన అనా 

గరిశ పు మ వాటిని అఅచుపందు 

లని విలువసాగిరి, గుజ్ఞములను, నునువ్యులను 

'మోయుపందు లని వాడుచుండిరి, ఏదో యొక 

దినుసు చెట్టుయొక్క- పట్టను నానబెట్టి మోడి 

సదాపనస, 

న్ 

"బాది మె శ్రనినారగం జేసి , దానితో ముతుకబట్ట 

1974 

"పెద్ద అగ్నీ పర్వతమని చెప్పంబడినది, 

పోలి నేసియాద్వీపములు- 

లుగ నేసి ధరించు చుండిరని చెప్పబడినది = 

ఈ ద్విపములందలి ప్రజలు మ లే తెగదా శే 

యెనన్సు పొడుగాటి బలాథ్యులుగ నుందురు 

ఒకరికి తోయిడనివారు. యు నర 

లందు సాహసమే గాక కూరులుగ గూడ 

నైయుంట కొన్ని ద్వీపములు శేవలనిర్మానువ్య 

ములై యుంశీనవి, ఫీరిముత మేమో తెలియదు 

గాని నరబలు లుంజెననియు, వీరిలో కొందరు. 

నరమాంసభతుకు లుండీరనియు అన్య చెశస్థు 

లనెదరు గాని యిప్వు డెన్వయు. గాన రావుః 

మ _స్టవమత మిద్విపవాసులకు వాల 

నిర్వాహక మొనశ్చెనని క స్టవపాడిరీ లన: 

అముత మంతగా విరియందు. 

వ్యాపించే యున్నట్లు గానంబడదు, కొన్ని తావ. 

అతను ఒక స్ట సవమత చేవాలయము లమర్చంబడి. 

నను, వాటిలోని కేగు భక్తులు నంతగంగానరా 

రుం ఖా! లందుకోనుచుండు పాదిరీగురువులు. 

నూతిము వాటిని ఏడకుండ, నటః గట్టంబడిన 

నసతిగృహములందు వసించుచుందురు. 

దరు స్స్ 

పొలీ నేసియా ద్వీపము లాజు సమూహము. 
లుగ భూగోశా స్త్రుజులచే విభిజింపంబడినవి. 

అవి గవ అర్ సన టోంగా 

దీంపసముదాయము (దీనినే సె Friendly is- 

nds న అ నెకరు) సామోవాన్ లేక Navi- 

slands, సొ సైటీద్నీ పసమ ముదాయము,. 

as ద్వీపస een లోఅర్చి, 

గో (Low Archipelago) ద్యిపసము: 
దాయము నని = (పటింగూర్చి ఆయా తావులందు. 
జూడ నగును.) 

మ 

RE We ర్ 
౭౬6 (| 

మొన్నా కియా (Mownakea) పన గతము 

౧౩౯౫౩ అడుగులయెత్తు కలది. పీసీనియా 
లో పెద్దదిగా నెన్న (బడినది, మొన్నాలోవా' 

(Mowna L08)అగ్ని పర్వతము పృపంచమున 

దీనికి. 



Kilanea అనియు పేరు వాడుకగలదు. ఇం 
దగ్న శిఖరముఖ ద్వారము (Crater) మూడు 

మైళ్ళ చుట్టుకొలత గలది. లోన నగ్ని తరంగ 

ముల మయమై చూడనగు 

"చుండును, 

పోలు (3010)--భూమియొక్క-ఉ గ్రరపు 
కొనకు 0016 అనిపేరు. అపాం (ప దేశమునకు 

“Polar ₹68210ష” అనిపేరు, ఉ శ్రర ధువమున 

శెప్పుడు మెగా నుండు నతు త్రము నకు Polar 

‘Star ధువనతుత మని, పరు: 

‘North Pole’ అనియు, ‘South pole’ 

అనియు రెండు ధువపి) దేశములుగ నున్న వి. 

పోలెబూ సోగవు (Polemoscope)- 

దూరదృష్టి కనుకూలించు అద్దములతోనమర్చం 
బడిన యంతేము ఇది 1/7-వ శ తొబ్బమున 

“Johanu Hevelius” అను ఖగోళ శా స్త్రజు 

నిచే శనుగొనంబజెను, . అ 

ములలో నొక తే పరళురామునితలియగు 

శేణుకా దేవి అదిళ క్రియొక్క- అక. జెప్ప 

ఒకొ_కొతెటి 

నా 
య అదన్న 

NA ఉనదిె ఆమెయే పోలేరమ్మ అని పోల్సిరి, 

పోలోఆట (Polo}— హోకీఆటను గుణ్ణ 

ముల సెనుండి యాకుట కే “పోలో” యనిసేరు. 

దీసియం గుణములకు 

పత్యేకముగ సీయాటకు వలయుపకుగును, 

నడశలను నేర్పియుంతురు, మజీయునిందుప యో 

గం చెకికజ్బలు (Mallets) పాడవ్రుగ నుండె 

డిని. బంతులను విః ఛో చెట్టు వేళ్ళత చేతు 

రంటం లెల్లనిరంగు వె చెదరు, అవి మూండంగు 

శముల యడ్డుకొలత గల్లీయుండును, రంగస్థలి 

కొొక్కొ-క పక్కను నలు రాటకాం |కుందురు, 

విందు సాల్గ్లవసంఖ్య గల కడవాని కక్కూవకష్ట 

మందురు, (హోకీయాట చూడుడు.) . 

ముపయోాగింపణు a 

{5 వోలోఆట. 

వోలోఆటయు దుపయోగించు గుజ్జనములు 

Fourteen hands two inches size 
కలవిగ నుండవలయునని యొకవానుక గలదు, 

_ పోలోఆటను ఈత కాండు సనీటియండాకుట 

కలదు. దానికి “Water Polo” అనిపేరు 

ఇందు మూండ డుగులలోంతకన్న మెరకగనుండు 
బఖప ) దేశము పనికిరాదు. అందు కడలను జల 

గ్ మూ:డడుగులసపె పె కాసుబా రుండు 

నటు ఒకటి కొకటి పదియడకుగులదూరమున 

రెండు స్తంభములను నీట పాతి, వాట్రమధ్య గా 
ఇరువదియెన్ని దంగుళముల చుట్టుకొలత గల్లి 

లోన గులగ నుడియు, నీటం దడియకయుండు 

బంతిని విసరుచు నాముదుకుః రంగపి దేశము 

ముప్పదియడుగుల పొడన్రను కరువదియడుగుల 

వెడలుపును గలిగియుండవ లెను, దీనిని పాలించి 

తీ ర్మానించు నధికారము  ఇర్వురు 604] 

scorer లును, విరిసె నొ Rs3feree యును, 

ఒక Beles ఐయుందురు. ఒక్కొక 

దిశయాట కేకు నిమిషముల మేర కాట కిరు 

చెను పదునాల్లు మినిట్లు విధింపంబడినది. 

ఇన్ని నియమములతొ నున్న ఈ “పోలో” 

యాట వెనుదహరించిన నియవుములతోడనే 

మన చేనమునం గూడ చిరకాలమునుండియు 

అనా. పాశ్చాత్య నాగరికత. మన బేశమున 

ం కపూర్యము నుండియు వాడుకలో ్ర 

నుండె నని మన వింగళి సూరనామాత్య్యుండు 

తానురచియించిన ప్రభావతీపధ్యుమ్న మున 

నికింద నుద హరించిన న. 

యున్నాడ “ 

పాశ్చాత్య దెశముల నీయాటయం దుపయో 

గించు బంతి” విల్లో:: చెట్టు వ తోం కేయుటయ్సు 

మున'చేశమున వెదురుసుంపతో వేయుటయు. 
మాకేేము బాను గమనింప. దగిన 

హ్ స 

దెల్సీ 



To 
Oa nd 

నుణీయు పాశ్చాత్య చేశములం దీపోతోఆట 

యం దుపయోగించు వేతిిజ్రలు Mallets 

ఫొడవ్రుగ నుండు పాలక ట్ఞ్జవంట కల్దల్ తయారు 

చేయుదురు. అటలలో పంచెముల గెలుపొందిన 

చరులు చెక్కించి బహు వారి కీకజ్ఞల ప 

మతులుగా “ సచ్చునాచారము పాశ్చాత్య దేశ 

ముఖం దుండ, మనచేశమున నీయాటలలో 

పంచెము7లి చిన వారికి “క నకంపుగోలలు”“రత్ని 

మయదండములు” కాన్క-లుగా, బహుమతు 

లుగా నొసంగునాచారము కలదు, 

ఈ పోలోకట్రలకు (Mallets) మన చేశ 

మున “కోల” లసియు, లనియు 

వాడుక కలదు. 

శ తనహృదయంబు వెంబడ్న 

“దండము”? 

తప్పక ఘోటక మంతనంతి నే 

పనుపడ సిల్చీ, ముందణుక 

బాజీ శెలంకులకుం దొలంగనా 

వెనుకవ నేగుబెంచి, కడు 

వేడ్క యొనర్పంగ బంతియాడ నె 

మిని గనశంపుంగోల నట 

మింట నె తిగమ్మరం దొజ్రి కొట్ల 

చ. ఎగురంగ నెచి కొట్టు టక్ 

యెంతభరం బని బంతి యగ) గా 

మిగ వడి. బౌజ్బవెచి బుడమిం ' 

బడసీఠయి డానీ మోజే చి 

[తేగలి హయంబుం దోలుచును 

es మిాందికి( గొట్టియాడ అం 

తగం దనచేతి రత్నమయ 
దండము కాంతులు గాడిపాజుంగన్ = 

ఈ రెందుపద్యములయందు అటనేశ్చే గాక అట 

నాడువిథధానముగూడ కవి నేర్చునం జూపుటయు 

గమనింప. దగియు న్నది, 

ఫ్రోల్ (P0l౭)—దీనిని “R04” అనియు. 

నందురు. పొడవకొలుచుకట్డ+ఇది ఐదున్నర అడు 

1976 

(చౌకపుగజముల) 

పోల్ స్టార్ (ధ్రువనవత్రము) 

గులు లేక అజువదియా అంగుళముల పొడవు. 

ఉండును. ఒక చౌకపుపోల్ అనిన శీ0 1/4 

ప్రదేశ మని భావము. 

పోల్ స్టార్ ((ధ్రువనక్ష త్రము)(P0e 

star)— ఇవి రెందు ఉత్తరమున నొకటియు 

దవీణమున నొకటియు గలవు, ఈ శెండును 

ఉ తరదఖీణధువము లనంబడు (61694221 

Poles కడ నుండెడిని. రెండుధు)నములకు ఒక 

traight line నిలువున గీచి, Equator 

'తోచా! న తావులకెడ నాలుగు రెటు ఏంగిల్పు 

వర్పడునటుల జేసినవో ఆగీత కొకకడను ఒక 

మ రెండవకశడ నొక నకుతీమును 

డిగ్గి మా 

దానిని జట్ల మీరుగుచుందునని పాశ్చాత్య ఖగోళ 

ఉండీ ఆగీతశిడనుండి యొశే 

శాస్ర వేత్త లూహించుచున్నారు. ఇవి తిరుగు, 

చున్నను చూచుటకుదూరమగుట నిలచియుండు 

నటులచే గస్పిం చచుండు ననియెద రు, 

ఈ రెండున మతములు సూర్యునివ లె నే సగ 

పిశాశముగలినవిగ ఇప్పియున్నారు.ఏీటి" శెంటిక 
J ట్ 

“Trsa minor” అనియు, “Lesser Bear 

constillation’’ అనియు, “Polar stat’ 

తుళు వల త ఖగోళ శాస్త్ర వే త్ర వీడిన 

నామములు క లవ్ర* 

ఈ రెండును సూర్యునికన్న స 

ధక్ ప రిమాణముగ ల్లియు న్నను, దూరముచేంజిన్న 

విగ 'గన్నించుచు, నించుక వెల్లు గలి శన్నించు. 
౧ రా 

చున్నవంట, భూమధ్య శేఖ క్షు శ్రర ప్రదేశముల 

వారిక _త్తరపుపోలార్ స్టార్ న్కుదహీణఇ ప దేశముల 

వారికిదవీణపోలార్ స్తారను కన్చించుచుం డెడిని 
భూమినుండి ఈ నవ.తఏములకుంగలదూర మూ 

హింపందగినదియే గానినీరారణగవివరింప ఏలులే' 

దనియు, ఇంచుమిం చేంబదివత్సరములు (Light 

years) కాలమున నటనుండి భూమికి వెలుతు- 

శేతేర పట్టునని కొంద రూహించు చున్నారు. 



ఈసందర్భమున సూర్యునికాంతి భోమికిం జేర 

నెస్నిదిసెకండుల (మేణికములు లేక లి ప్తలు) 

కాలము పట్టునని మనసునం దుంచుకొొన 

వలయును. ఇంకను Velocity of light 

per .second. ఒళలవీ. ఎనుబదిఅజువేల 

మైళ్ళు లేశ మూండులతుల కిలోమోటరు లని 

'యెజేగియెయున్నాము. దీనింబట్టి యా గోళముల 

దూరమును, ౦చుకొన. 

దగియుండును, ఏటి నెటుంగుటకు As$trono- 

పరిమాణమును జోపా 

mical Tejescope మొక్క-యు, Theodi- 

late సశ్వే సాహాయ్యమునను కన్లొనంబడునని 

చెప్పబడినది. 

ఈ సందర్భమున నింకొక స పవరు 

వలయును. నకుత ములు కొన్ని భూవలయ 

శేఖ (Horizon) శకెల్లప్ఫుకు పె జనసే గన్పించు 

నవి యనియు, కొన్ని యెల్లప్పుడు భూవలయ 

రేఖకు: న్ నుండుట గస్పి బప నే గన్సింప 

వనియు, కొన్ని ఉదయా స్తమయములం గల్లి 
యుండునవి యనియు, అ: దీపోలారు స్టార్పు 

ఎల్లప్పుడు భూవలయ రేఖకు. _బెన6 గన్బడు 

యుండునపి యనియు వివరింప బడినది. 

ఈ నమత) రాజములు "రెండును. టెకుగు 

వృత్తము (Circle) ఒ నడిగి పరిమాణమని 

మునే వచింపంబడుట ప సస 

గటి 

సస్ఫ్సమహాస్ట లనంబడు నతుతిములలో 

(దీనికో౮ 92 major’ds “Great Bear 

అనియు పేరు చెప్పయడినది) మొదటి రెండు 

నకుతే ముల ®క¥ Straight line (నౌర్తు 

పోలున) గీచి దానిని భూవలయ రేఖదిక్కు-నకుం 

గందికి ఫొడిగించినవో నటం గాననగు నని 

దిక్కు. చూపంబడినది, 

(హోసిటివిజమ్ (Positivism)-— 

{Positive Philosophy) మానవత్వము 

స్వతంత్రమని. శా స్ర్రీయ (S6i6ntific) నిద 
248 

1977 పో సేజిస్తాంపుం ee గ్ బ్రాంపుం జుర్రయున్న 

పపంచమున నతు చ్చదశ నొందునది 

మాననతగమే యని యీ విభానమునందలి 

ముఖ్యాంశ ము. ఈమతి సాంప్ర) దాయమునందు 

భగవంతుని పూజించుటకు మాణు" మానవ 

సంఘసేవచే ముటయే పరమార్థముగ స్థిరీకరింపం 

స్టన్ సన; 

పోస్టు ఓబిట్ బాండు (Post Obit 
Bond )— వాణిజ్య సరి భాషయ 3 దు! “చనిపో 

యిన ఒకకిసుండి మజియొశనికి క కనాము: 

రాంగానే బాకి న అప్యతీసుకొని 

యిచ్చిన పత్యముస జ్ఞ క వ ర్రించును. 

ప్రోస్టునోటు ( Post note)—వాణిజ్య 

పరిభాషయందు “అక్షరునందు సివరింపంబడీన 

అగీయయుడిన 'బాంకినోటు:?* 

ర్శనపూర్వ్యకముగ నిరూవించు సిదాంతము. 

వెజ్లానిక, 
క్షం టు 

వాని కీిచ్చునటుల న 

అనియరకము., 

ఫో స్టైజిస్టాంపుం జుట్టియున్న చిన్న లట ట్ ) 
రంధసముదాయనుాద్ద పెద్ద కాగిత 
ములపె ఒ శేరకము పోసేజి స్టాంపులు 

ముదిగింపయబడి, స్టా :పునకు స్టాంపునకు నడుమ 
హద్దుగ సన్న వికంధ |ములవరుస లన్ని దిశల నుం. 

డుట యొలజెజీ-గిన చే. అట్ల్టకం ధములవరుసల 
29 | 

"పెక్కు 

కాంగమున  "*ొ*డేషమ టం. 1 
ag) 

అనియెదరు. నిజముగ సిని, చంవుటయం దుష 

యోగించుటళని పి శీలించిన తెలియ గలదు. 

లెక్కించుటకు గూడ వ శేనన్ అవసర 

మనికిం వెడినిః 

పోసేజి స్తాంపులు PO కళలలో 

వ. తంట మేనెలలో వాడుక ప్రారంభ 

మయ్యెను. శాని ౧౮౫౮ జనవరినుండి గాని. 

rs ue సీకి 

రాలేదు, ay టీము పార్గమెంటునందు హన్ 
ఆఫ్ శామన్సునందు 'స్తాంవుల రొ రేషను. 

పడ సర ప Archer గా 

రనేవారు చూపరంట, ప ఉపయో 



Ce సాశాఖమేతియులు 

గము పిజాంగీకారము బడయుచు ౧౮౫౧ 

నుండియు జరిగి ౧౮౫౩ లో చారి 

పెౌనులధనము షన మాయం బడె నంట 

ఇది కొంత దొంగతనము నావిన దందురుః 

తేంతివా ర్థలు వాయు 'కాగీతములు Margi- 

నాల్లు వెల 

nal perforation చింపుటయం. దుపయో 

గించునది గానే యున్నది. రశీదులందు నను పటు 

ఫ్రోన్రాశాఖ క్షత్రియులు 
శాఖ్ తి త్రయు చూడుడు. 

పొండరీయక పపొం! శరీయకము- 
నో 

నం. పంపొండరీకం, దీవిసి వుం ండరీక ము, పొండ 

రీయకు అని వాడుదురు. హీందిలో ఫుంచేరీ 

యందుకు, సుగంధముగల చెట్టు. చిన్న చెట్టు. 

దీని సమూల5స న. నేత "ములకు 

చలవచేసి శికస్సునందలీ కురుప్పులను 'మాన్సు 

గుణము కలవసియు, తెనంతట తానై ఏళ్యము 

-(సమార 

గాసి మూత"*ము గాని పడిపో యెడి న్ 
ల 

చెడి రోగముల నడంచి నిచ్నూలి: చు ననియు, 

వేణములను య. యు, పైత్యము, రన 
యుల 

కవ ము, రక్ష క వాతము, మూలవ్యాధి ఉను 
య 

ఖా నందురు. 

Ry 

fy వం 

య 

సౌండరవు -- ఫఏముని (పాండనద్వి 
యుని) శంఖమునకుం "బేరుం (ధనుర్విద్య చూ.) 

_ పొకరసాది గతము 
గణము చూడు(డు.,) 

సౌజిష గతం వం-(బొకథ్య ఉపగణము 
తు. +) 

పౌజిష్ట గోతం ము-(కాేణుపాలిఉన 
గణము చూడుకుంి 

సొఠరికలొాయున గోత్రము-భృగునం 

తతి, (1. షే ణగణము చూడు(డ ర. 

క. 

(పరాశర 

సారే గోత్రము (మర్గం ఉవగణము 
చూడు. దుం ) 

1978 పౌరమి లేనిపా శ్చాత్య మాసము 
ణి 

పారణగణము --దీనిని పూరణగణమని 

యందురు. విశ్యామిత) సుతతిలోని గణము. 

(ఆము చూడుడు.) 

పూరణ గరాతంము | పూరణ చూ, 

పూరణగ ణము చూను (డు, ల) 

సారవదేశము న మాం 
జీలమ్నది తూర్పుతీరమున నొకప్పు.. డీదేశ 

నిందు గుజరాతుమండలము 

(మూర్జర కాదు) చేరియుండె ననియు, (పజలకు 

పురు లనిపే : రుండె ననియు, అలగ్జాండరుతో 

పోరిన పోరస్ భూపతి పురుండే యగుటం గల్లీన పే 

రనియు, నితనికి పురుహోత్తముం డనుపే రన్యులగు 

ముందే ననియు, 

నార్యులు నాడినదనియు హోల్పుచుచున్నారు. 

సభాపర్యమున _౨ ల 

యందున దనిప్రశంస కలదు. హర్ష చరిత) 

౬ యందుంగూడ ప్ని 

ఫారసీ దేని 
చేన్చని భార్య. 

సౌరవులు-- పూరుసంతతి, 

మత్యియులుం 

సౌర్మశవగ్ త్రవంం- (వసిషగణము చూ), 
త అ 

సౌర్ణమాసఉపగణము--౩దిఅగ స్వ 

ముహాభారతమున, 

పిభరస గాననగుచున్న ది 

భాాకుని కమా రై. వసు po 
we 

చందవంశ 

పాిగణమునందలి యొక ఉపగణము, ఇందు 
1౧ 

౧ పౌరమాస, వారణ ౩ దార్భవాహ 
ణి 

అను మూండుగోతిములు గలవు 

హావర- అగ స్థ, దై క్రచ్యుత, దార్భవాహా. 

పార్రమాసగోత్రము-- (పౌర్షమాసఉప 
ణు we 

గణము చూడుడు.) 

పూర్ణమి లేనిపాశా ఎక 
వది చందు. నూన కా, ఏలి లేని మాస 

మును అధికమాస మనుచున్నాము. ఈవిచి, తపు 
నెల పాశ్చాత్యులమానములోని నెల, ఇందూ 

పౌర్ణమి యుండదు. కాని దాని ముందు నెలా 



పా సౌగంధిగోతగిము 

యందు, వెనుక నెలంయందుయాడ కెండేసి పార్ల 

ములు సంభవించును. ఇట్ట మాసము శ్ర. 

యెదులకుల సం!రముల ఫొళసారి గల్లుచుండు 

నని పాశ్చాత్యజ్యోతిప వేత్త త్త లనుచున్నారు. 

సృష్ట్వ్యాదిగ నెప్పుడైన సంభవించిన చేమో 

: ఎవ్వరును జెప్ప(జాలకున్నారు. కూ క. వె, 

౧౮౬౬ సం|॥రమున ఫిబ్రవరి నెలయం డిట్లు 

సంభవించినది. ఆ నెలయందు పొర్తమి లేదు, 

ఆసంనళ్చేరము జనవరి నెలయందు. అ పార్ల 

ముళును మార్చి నెలయందు రెండ ఎపౌర హు 

సంభపిం చెమ, 

హార్హసౌగంధిగో! [తము -- (జకువన్ని 

వత్స ఉపగణము చూనుండు. ) 

వౌర్వతికగో తవు--(ఆ తేయగణము 
చూకుండు.) 

పాలగో త్రవుం-((సంకృతిడపగణము చూ) 

సౌలవిగూత్రము- (నిధృవగణముచూ.) 

సౌలస్త్య గోత్రవు-(జకుదన్నీ భిదాడప 
గణము చూకుం =a 

పొాలొహలి గ గోత్రవ 

చూడు:డ్చు. 

పౌలి గం త్రవయ-( గళ్ల రప 

పౌలిగో త్రము--(నిధృవగణము చూ.) 
పౌలోవిం-పులోముండనురా వీ సునివు తిక, 

ఇను నభా నది జేఏ యనంబకు. చున్నది. 

(శచీ దే చూడుండుం) 

పాల్టీ) ఫారమ్ (పక్తిదోహదస్టానము) 
సర్వ 

సాధారణముగా పౌల్తీఫార మనుపెరు వర్షించి 

నను, ఇక్కా-లమున కోళ్ళు, బాతులు ,గువ్యలు, 

“పావురములు, టర్కీ కోళ్ళు | గిస్నీ కోళ్ళు ముద 

లగు కొన్నిజాతుల పకులను బెచుకావుల శే 

ఈనానుము వాడుచున్నారు. (కోళ్ళజాతులు 

గణము చూ 

అన్ని జాతు లపతుఎకు బెంచు కౌవ్రుపకు 

1979 

అట్టపద్యన న 'నేర్పుసం 

మా (క కణ్యడపగ ణము 

0 a 

పాస్ట్ర/ఫార మ్ 

చూడు సడ). ప ళ్ళు మొదలగు పఠుల నాపహో 

_రముకోొజుకు. పెంచుట, నాటి అండములను పొది 

గించుట ముదలగుపను లీసానములందు నెజపల 

బడుయండును. ఈపనుల నెజపుటకు పత్యేక 
Gr మవసరము. ఏల యన వాటికింగల్లు 

కోగాదుల నివారణ — యుం జెడిని. 

లును భరత చేశమునందుం 
గలవు, ee వ్యవసాయవిద్య 

యందలి కముక శాఖ యే 

పత లన్నియు వెన్నెముక గల ప 

జట్ల కొంగ్గమున Vertebrates అని సాంకే 
తీకనామము శేలడు. ఏటిని High ordered 

ననెడరు, 

a 

animals అనియు వెన్నెముక లేని" 

పములకు Low ordered animals అనియు 

జేరుకలదు, పీటిక క్రమువెచ్చగనుండును. కాన, 
అణాల 

Warm animals అనియు ననుట. 

గలదు. సతులు గూ డు పెటునవని గాన (ళా 
© 

PAaTrOUS a అనియు న నెదరు, 

కోళ్ళయందు ౧ Leghorns అనియు, _౨ 

Minorca అనియు 3 Polish Fowls 

అనియు ముఖ్య ఎపసమూండుజూకులను Medi- 

taranian group  అనియదరు, ఏలయన 

సీజాతులు మధ్యధరాసముద' 

పప 'బెళములం మ తున్న 
a (1 

ఇందు Leghorn కోళ్ళయందు White, 

Black, Juckoos, Browns, 

Piles మొదలగు కొన్ని జాతులు రంగులనుండి 

« Minarka కోళ యందు 

mn an 
“ఇ టం 

ఇంటల ని వ కలవు 

"Whites, Blacks అనబడు ెండుజూతులు. 

మాతనే కలను. Polish fowls లెగార 
ల వా 

_ స్టూంపునకుం జెందిన వైనను ఇంచుక భేదముగల్లిన. 
జాతి యగుట జతకట్టించుట కభ్యుంతర ముండ, 

దని చెప్పంబడీనది. ఈమిడిట రేనియన్ గూ)వు. 

చెద్దగుడు పటుట యు, శ్రరీరపరిమాణము తేక 



ey 

వగనుంటయు స్వ భావలకు ణములు గాన గుడ 

కొటుకమాతే మె పకిని 'బెంచుచున్నారు, ఈజా 

తులు భరతచేశపు శీత కష్ట స్థితికి కుదురగల్లిన 

డాతులనిచెప్సంబడినది, [గు ప్రబరువు(5021108) 

క్ "న్సులద మక్ క నుండు 

కల. శా పెట్టె స పెటివిగూర్చినపి చీతి మే 

మన పు కమగు డను పొదుగనేరవు 

గాన సితరమగు కోళ్ళచేక పొదిగించుట యో 

Incubator నందు పొదుగుటయో జరుపనలసి 

యుడెకిని. 

రెంకున్నర మొదచు టా 

వీద పంజెప్పందగినది | purpose group 

అనంబకునది, ఆహోకము వకుమ, (గుక్తకునుగూడ 

సీసూపునంద లీజా? లుపయోగించును గాన 

స చీర పెట్టబడిన మున్నది , ఉప American 

Types త చున్నవి, ఇవిమును భరత 

విిలుచుంకుట. గాన 
pn 

రదర ‘Plymouth Ro- 

3 Whites, ఈ Buffs, 

మువపబగ్వుజాశుబు కలవు, 

తీళునాం చెపగా 3 Wiandotes 

అనుబస గూగపునకు. జె: వనకాతుల ఇన్న వి, 
: ను 

చేశ్షమున 

నమ్మె (డేని, రర 

యక (రగా 

61వ, _2 Barreds, 

xX Blacks 

పగను 

ఇందిదివజకుంజెప్పంబడినరంగువాతు ల ఒన్స్ని యు 
యో 

ని తేగయం దున్నను, తెలరంగుజాలి మాతము 
రొ / 

భత "దేశమున నెష్కున న్నాసషే మునం దున్న 
అ 

ద్ బయ చప్పనలసియు సమా 
లాం 

వయును గీష6్రైా- 

ర 4 rican Types లోనిడ్గనే చెప్పంబక్షీనది, 

పిదప జెప్పందగీన భాపు Rhodes [sland 

Rads అనంబ జాతీయు నమెరికా జూతియే 

(0006) యనుచున్నారు. ఇంతియే గాక భరత 

"దేశమున నమెరికన్ మైప్పు కోడిజాతులు పెక్కు 

అచ్చటచ్చట వ్యావించ్థియున్న వి. (Widely 

kept) Rhode Island Reds జాలీకోళ్ళు 

గుడపం గాక శేవలాహారమున_కెనజాతి యని 

యందుకు. 

1980 పౌల్టిఫారమ్ 

ఇంతటితో నీఅమెరికక సూపుల విషయము. 

నాయీ భరత చేశమున వ్యావీంచి యున్న ఆంగ్ల 

కా సలా రుల నా నివరింప: దగ్వనుం 

ఆంగ గాపులజాతులంకు భరత బేళశమున వ్యా 

వించి పేళందినజూతులందు Light Breeds. 

అనియు, Heavy farming Breeds అనియు. 

శెండు తెగలు కలవు. ఇవి శేవలమాహోరమున కే 

గాని (గుడ్తపు కుచ్యములు కావని యనుచు 

న్నారుః ఏటియందు Light farming 

Breeds నకు, జెందినవి ఏ1క$6x జూతియు, 

Orpington జాతీయు ముఖ్యములని చప్ప 

బకినవి, ఇవీ గుడ్తనుండి జన్మించిన యాజు 

నెలల శే mature సిత శేతెంచి, తిరుగ నవియు 

గుడ్లు సెట్టునవిగ కు కాన య. 

బట్టే" liek 

దినవి. Heavy farming Breeds లలో 

farming జాతులుగ పేరం 

Brahma జాతియు, Kochin అనంబశు 

 8యు, English Dorking జారీయు 

వా ముఖ్యము నండియున్న వి. మటీకొన్ని 

డాకులును గలను, ఇందు English Dorking 

జాతి కుచియందు Indian Asi] జూతితో 
పోల్పందగివదిగా. జెప్పుదురు, ఇండియ నేసిల్ 

జాతికి భరత చేశ్రము డీస్కిన్ జాతి యనియు 

ననెదరు, 

మిగిలిన హిందూ చేశ పుజాతికోళ్ళను అధ 

నుప్రుజాతులని యనుచున్నా రు. అవిచౌకగ లభిం 

పరిమాణమునం దింశియనుజాతులు 

చిన్న విగలనాడ నుండునంట, ఇంతియేకాక ఏటిం 

గూర్చి వివరింప నగుసంగతి వేణొకటి కలదు. విచే 

శ్రపుజాతిక్ ళ్ళుగ పైని వివరింపంబడిన జాతులు 

సంవత్సరమునకు ౨౫౦ మొదలు ౨౦౦ చనుక 

గుండ్లు బెట్టు నంట, ఇది అవి తినునాహారము 

(అనయా ముఖ్యముగ Calcium food 3 

చున 6ట. 

నను. వాట్లంగూర్సి తీసికొను శిద్దనుబట్టియు 



సౌల్టీ) ఫారమ్ 
ర 

నుంకునని పరికీలకు లనుచున్నారు. భరిత'దేశ పు 
జాత్రికోణ. సంవప్పరమున _ నూటయేంది 
ముదలు రెండువందలవణకు మాకే్ము గుడ్లు 

రొ 

సెట్లునని య నెదరు. విచేశపుజాతులు “పెదవి 
వ టు 

గను ఇండియనుజాతులు(Country breeds) 

చిన్న విగనుండి వాటిక న్న బాల చౌకనగ దొరకు 

నందురు. భరత చేశపుజాతుల కోడి గుడుగాడ 
య 

చౌశయని వేజుగ నిట వాయ నక్క_జ లేమ, 

ఛరత చేశపు కోడిజాతి పేట్టలను ఏిచేశపు 
నే దతహార్చినతటి కలుసంతాన 

| * ౧ 

స Half breeds అనియెదరు. ఇవి భరత 

కన 9 శకెక్కు_వగా నిలిచియుంకు 

నదియు, ఇట్టకజి గుడ్డను భరత డేశపుకోళ్ళ 

చేకనే పొదించుచుందు రనియు వాకుశకగలను, 

ప్రే చక చేను ఫొడ్రిగించుట (Hatching) 

అ ఈ దినములు పట్టునంట, 

కోళ్ల కల మగు స ధాన్యము 
స్య యె గ 

జాతులు (బహుశః గంకలు, ప్రవ గాక తౌడు 

విళ్ళతోంను,. ఉప్పుతోనుకల్చి ఇడుదురంట 
వందు నైట జను కల్లియుంట మిగుల సయ మని 

చెప్పబడినది. అవి ప్రురుగులనుగూడం దినును. 

కశ ౫ wool మిగులదీ BK భుజ 

1 నధిశాహోారము తినయజూఐలదు గాన 

ఎక్కు_వబలమగు నాహార మిడిన గుస చక 

నికుచుండు నని పరిలీలనలనుండి తేలినది 

కోడిసోడయందు జీవముగలవాటిని [లుం 
J 

tile eggs అనియు, నిర్రీవము లగువాటిని 

Barren eggs అనియు, జతకట్టుటను? Fer- 

tilization అనియుం పేరు లాంగ్గమం దిడి 

“యున్నారు. దో భృ్ళనుదినము జ బతకట్టుచుండి న 

-సజీనాండములును, లేనిసమయమున నెర్టీవాండ 
ములును పెట్టుచుండు ననియు, గు జెటిదె న 

RTRs 

a చీడుదినములలో కెలియనగు ననియు, 

1981 పౌష్యు (డు 

సగటున నూటికి డెబ్బది మొదలు ఎనుబదివలజుకు 

గుడు సబీవాండ ములుగనుండి 

నియు బలమగపిీతి కలదు, 

ప్రే కు తగులు తెగుళ యందు ముఖ్య ములు 

వీలలు కలున 
0౧ ౧ 

Chickenpox, Smallpox, Fever 

(జ రము), Roup (9ది మెడ వేల వే ము గళ 

రోగము), Diarrhoea (విశేచనముంజబ్బు) 

అని చెప బడినది. రోగముతగిలిన కోడిని 

తేక్కి_ నవాట్లనుండి వేజుగ దూరముగ నుంచుట 

యవసర మనియు, స్థలము పరిళుభిిపటచు 
చుంట అత్యవసర మనియు, Disinfection 

వేయవలయు ననియు నందురు, కోడి రెట్టలు 

(Guano) పాదులకు విలువగల మెరున్రు గాన 

ఎక్కు_వమూల్యమున కమ్ముడుపోయెడిని, కోళ్ళ 

“రెళాల ఈశలు తలగ డొాలలోనింపుట కుపయో 

గింతురు. 

చాత్రులను, పావురములనుు, గువ్యలను, ట్ట 

కోళ్ళను, కోళ్ళను గూడ పెంచుట కివియే 

షు ఎని చెప్పబడినది. 

వౌమ్మజితి గ్య త్రము ా.. హొతధ్య 

ఉపగణము చరాడు(డు.) 

వౌష్కరసాదిగూతం ము--(పరాశర 
గణము చూడుడు.) 

వౌష్టావత గతం ము-- (వీకవావ్య 
లేక యాస్క-గణము చూడుండు.) 

వౌష్టి గతం ము -- (కకిఉపగణము 

చూడుడు ) 

ఫ్లూష్పికగూ త్రము (౪ కేయగణము 
చూడుడు.) 

- పూహ్యందిగూ తము (జొ bs 
సు చూడుండు, | 

పూహ్యుండు ఎ. ఉదంకునకు కుండలను: 

లిప్పించినభూ పతి, 



ప్యూయెల్ (ఇంధనము) 

వ్యూయెల్ (ఇంధనము) (Fuel) — 

సర్వ సాధారణముగా ఫెయిలో కాల్చుక జ్ఞలను 

వంటచెజు కనెదరు, కాని వంటకు యం తా 

గారముల బోయిలరు (Boiler)లందు "కొల 

రాకు సబొగ్గు వంటల కుపయోగిందు రాజ్ 

బొగ్గు, ఇనుప? యిలందు పంపటులందు కాల్చు 

కజబొగ్గు, ఊక, వీడకలు, ఆయిల్ ఎంజినులందు 

కాల్బుకూ”డాయిల్, హాలండు దేశమున కాల్చు 

వీట్ తే మొదలగు వేండికె కాల | 

వాటి నన్నిటిని [161 అనెదరు. ఇందులక 

సంస్క్ఫతేమున ఇంధన నునియర్థము, టిబెట్టు 

పాలస్పినా మొదలగుకొన్ని దేశములందు మేం! 

లయొక్క-యు, గొత్తలయొక్మ-యు సెర్మట్రుకల 

కాల్చెదరు. బంగాళమున రాకీసబొగ్సు గాల 

దరు. హిమవన్న గసీమలందలి భాట్ పరగణాలో 

పామూ మొక్కలు చీటి కాల్పుదురు. హోలండ 

దేశమున వీట్ దుంపలు-చీతీ యాచేకుల నెండీం+ 

మ. ఏచేశములం చేవి చౌకగ 

చునో యవి యట ఫ్యూయెల్ గా నుండును 

ఇంధనము వేర్వేజు తావుల మ. గ ముం డెడ్ 

పీట్రిత్రో పోల్సీ చూచిన హై స్బెను వం, 

నములం దగ్యగణ్యమని చెప్పనోపు. అనలా 

ఒశసపొంత 'స్టాడ్ జెను కాల్చీ కలింపలోల we 

చ నవ 

అంత రంపం మ క్రో ల్ని కల్టంసంజూ స. 

వని ఫావము, జ, అధిక వ్యయముసగాని వకూ 

రదు కావున భరింప ఏలుగాని వ్యయ మగుట 

వాడజాలరు. రాత సబొగు స కాల్చుటయంద ధిక 

భాగము కాలి యుపయోగించునని పరిశీలనల 

వలన తేలినది. అది తడిసినను,. పొడిగా నుండు 

నేని నీటిని బీల్పుకొని తడిసిపోదు. దానియందు 

పెట్ జెనుకలదు. గర్భితమె చెమ్మ యుండదు. 

ఎండుక క్రైలం _దెనను. లోన నించుక్ చెమ్మ 

న వీడకలు హెచ్చు వేడి నియంజూల 

వ్రు. ఎండుక "బైలును అరతటివే,. ర్ అబొగులు 

1952 పృకాళ వంతములు నపికాళ 

రాత్ సబొగ్గు కాల్సినంత వేండి సీయంజాలవు- 

వాటివ లె నిలువక త్వరలో రొయ్యి గామాజును-. 

wa వేండినిచ్చినను ఎక్కువసేపు నిలువంజూలా 

నిది. వీల్ దుంపల వేండి యధికము. ఎక్కువనే సెపు, 

నిలుచున -దెనను నధికముగా దొరక(జాలదు. 
వ్రటీవల రామసబొగ్గునందుంగల కార్బన్ 

(౮౭౩909) చక్కంంగా కాలునట్టి వెబుజాతిదిగా 

తలంపంబడుచున్నది. అడి హైడోజనునకంయె: 

నించుక తక్కువగా కాలున దట: కట్టలు ముద 

లగువాటియం దుండునట్టు శామసబొగ్గునందు. 

గాడ నుంజెనేని ఆ ఇమ్మ దానివలనం .గల్లు 

"వేటి నించుక చల్లపబచి మామూలుగ. అనయా 

కజ్ణయు, బొగ్గులు, వీడకలు ఏీట్లనిప్ప కన్న 

హాన్ఫుచేడి న గల్లింపనీయకుం జెడి దంట 

వ్యూరిటాకా కం స్తవ మతము --- 
ప్య్యూరిజానులనిన స వ. లనిభావము.. 

ఇంగాంతునందు ఎలిజబెత్తు మహారాజీ కాలము 

నులి టు. టెంటు స్తవ వముత పాగ రంభము 

దనుకం గల UE సవమత బోధకుల సపది 
యయ్యెనంట. నివ్కరయెన వ రనము, సాధు “లి బడా 2? 
తము, నిర్గుష్ణముగ నుండుట, లఘుపూజ ఫి 

ధర్శములుగ నుండెన(ట. 

(ప్రకాశ న్రైతంము దా బొంబై రాజధాని. 

ఖం దేశజిల్లా, ఢూలియానుండి ర మైళ్ళదూగ 

మున తపతీవేలీ రెయిళ్యే పె పి నున్న రనాల* 

సెషనుకడ పీకాశశ్నేతము కలదు, ఇట తపతీ 

నదియందు రెండు ఇతరనదులు సంగమించు. 

తవేశిసంగమము. కలదు. ఇది గొప్పస్నాన 
తెర్థవైం యున్నది, ఇట గత మేశ్వరశిపలింగము: 

కలదు. బృవాస్సతి సింహరాళిగతుం డగుతటి. 
ప జరగును. 

పంకాశవంతములు, నపంకాశవం: 
తములు నగు పదార్థములును, వెలు: 
తురుబింబములు నగపడురీతులు-. 



"ల నవంతములు నపపకాశ.. థి 

{Luminous & non_luminous things, 

Lightimages, manner of appearing) 

దీసికి Selective reflection అని సేరుశ లదు. 

శ్రా దాని. నంతగా రసాయన శాస్త్రవిదులు 

వాడుట లేదు. ఇది మాడ్జియైన ట్ గల్లి 

కనునందు చేరియిన 1 దియే. -(రిపైక్ష పకసుధక రము 
M౧ 

చూడుడు. దశాభవంతములు . హార్భములు 

తమకన్న నానన కారతంత ములగ అజం 

ములయెదుట వాటి సదుర్చుచు (పకాశంపంజూల 

కున్న ను చీశటియందు elie (పకా 

-వింంపంగలవని యెల్ల "రెజ్రంగిన దే, అ (పకాశవంక 

పదాగములు ప ఊడామె (పకాశీ ంప పంజాలను 
యు (sa (| 

4 (త) వాటిపె నెటి వెబుతురును (ప్రకాశ లి 
యు ఠా 

"వెసిన నటిరంగునం గానననగుచుంబె 
లు 

నెజగంగును బడ. చేసిన నవి యెజగ. 
డి వి 

9, డిని, దానిపె న 2 

mI 

చును అన్ని రంగుల సముదాయమగు తెల్ల 

రంగును బడంజేసిన నవి తెల్లరంగుగ ౧ 

రును. ఇదియే పకాశ, అ పకాశ వంతేములగు 

అ పకాశ వంతేములగు వష ము 

కొన్ని కొన్ని రంగులు. పడ య. నతజ అన. 

నారంగుల వెలుతురును | పసరింప( en 

గునందు గు క పటపట ee నెన్ను 

కొనినట్ల్టు' (As if selected) వాటిని పద 

కృించుచు వాటివెలుతురునందు తామే గాన 

నగును. దీని కొంగ రసాయన శాస్త్రమున 

Selective ref! కంప అనిసేరిడి యున్నా రు* 

ఇట రంగులు లేశ రంగులవెలుతు రన 

Certain wave lengths అని మనమునం 

దుంచుకొని | గహీంపనలసీ యుండును, (రంగుల 

సిజతత్త్యము చూడుడు. కీబోర్డు ఆఫ్ ఇస్విబ 

"బుల్ వ వేస్టు చూడుడు) ఇట్లు ఒక 

కొళవంతపదార్లముసపె తేలని రంగు వెలుతు 

టం బస సరింపంటేసిన నది కారణా శాంతరములచే 

1988 పికి వేంకటనరసయ్య కవి 
J 

నెబిగగును బొదర్శ్భించుదు, అనగా నెజగ 
కి. ) మి 

నగపడుట సంభవించునేని నా యెజ్జరంగ వెలు 

తుళు Selective (red colour) reflec- 

tionగా నెబుంగవలసి యుండును. దీనికి సాద్భ 

య. నల్రటో దారం ంగుగల బటపె నెజు 
రమా లి 

రంగును ్ర బు సరింపం జేసిన నల్పరంగును బదర్సిం / 
చునేగాని అగ నగపడదు. ఇచటినలరంగు 

ఎజగంగనుండి ఎన్ను కొనిన సెలకివ్ శలర్ 
డా 83 

(Selective colour reflection) 
0౧న 
గా నెబుంగవలయును. నల్హణోదా 

రంగు బట్ట పె రసా పటా పసుపుపచ్చరంగుల 

వెలుకుకులం బ్రసరింపం చేసి వతరి నీనలరంగే 
as) 

న్నశుకిని, ఇటులు గాక బూ, వయోలెళ్, oe es 

గక (ఆపపచ్చ) వెలుతురులు పృసకింప6 

జేసివతటీ ఆకంగులే గ న్పట్టును గాని మూాబన్ర. 

జరుగ 

తెల్పరంగు అన్ని రంగుల సము 

(= కరు 

దని ఫావముం 

తాపి వె "రె అ రిషెకను గై 

2) ద “రుణం 

జూన నాన je wa "సరింపంజేసిన. బ్లూ 

రో శన్సించును. గాన తక్క న క స 

ఏల్ప బడీ గుణలవీణములు గోల్ప్చోవు నని 

భావముః, 

ప్ర పక్ పత యనం ౯ బౌద్ద మతధర్శమున 
కాయప- ,కొపము, వాక్పళోస క మనఃపి 

కోసము నని పకోపములు మూడు. 

ప్రక్కి వెంకటనరసయ్య క్రవి- ఆంధ్ర 
కనులలో నాధునికులందు 

వాను. pr జెప్పకొొను 

శిష్టుకరణకులజుండు. భాగదా - 

తేం, డిపెరు అక విశాఖ 

పట్టణమున స్ట సియన్ ఉన్న తపాఠ శాలయం 

దాంథో)పాభ్యాయు యుడై యుండిన వాడు. 

ఈ కవి రచించినవి కరక కే రిణయ మను 

పరిగణొంపంబడిన 

ప్రబంధము, అమరపదకల్పదుమము, నారా 

యణస వము, క. Ss 



) 

పృబంధము, కవిదర్చణచ్చుంద ము; నారాయణ 

శతకము, పమారీశతకము, లవీ.ణయుతమైన 

చక్కని కవిత్వము, 

[పచేతసు _---గాంధారుని సంతతి, షే 

యుండు, (గాంధారుని వ తునివొతు కుం 

ఈతనికి "పెక్క-సుతు లుండిరి గాని వా రందటు 

మెచ్చు లైరి, పివేతసుండు, సంచెతుండు అను 

నామ్మములు aes గలవు, (పొచీన 

బర్హికి సముద%తేనయ యగు శతధృతి యను 

భార్యయందు. గలిగిన పదుగురు సుతులపుం 

గూడ పచేతసు లనిచేరు. వీఠందటు నొకే 

నామము ఒకే రూపగుణవృతులు గలవా 

రనియు, బహుతపోధమలనియు, ఏరి భార్య మనీష 

యనియు జెప్ప బడినది. 

పం చండవాయువులు-- (నవ పచండ 

ప్రజాపతి — ఈతే(డు కృష్ణ యజుర్వేద 

ములో కాండములకు కర్త, సామాధర్య 

వేదములలో. గొన్ని సామములు, నూ కములు 

కూడంగలవు, “కశ్యప ప్రజాపతి” యనుపేరితో 

సీతనింహార్చియే క కొన్ని పురాణములు. చెస్తు 

చున్న సి, 

వ కశ్య పనామముత్" 6 గన్ని 

బుక్కు-లున్కు సామములును గలవు. అచటనే 

“మారీచకాశ్య పుండు? అనుటచేశ నీతండు వే 

యుండనోపునని తలపవలసివచ్చుచున్న ది, 

పంజొాపతి గణము-- బ్యహ్మమానస 
ఫుత్యూలు 3౪ గురలో ౧ మరీచి, ౨ అత్తి 

3 అంగీరసుడు రీపులస్తుండు, ౫పులహుండు, 

౬ య. ౭ భృగువు ౮ వసిష్టు(డు, కో 

దము(డు ననువారలు నవబ్రహ్మలు లేశ నవ 

పజాపతు లనంబడుదురు. పిరివలననే సృష్టి 

ప సుకా వృష్థినంచెను. 

1984 ప్రజాపతులు ౧౯ 

భారతమున బివ్మాసుతుండు మనువసీయు,. 

మనువు సుత్రుండు ప్రజాపలీ యనియు జెప్ప 

బడీయున్న ది. అతనికి ౧ ధూమ, ౨ బ్రహ్మా 

విద్య ౩ రస్క ర శస, ౫ మనస్విని, ౬ శాం 

డిల్కి ౭ పిభాస అని యేడుగురు భార్య లనియు 

వారికుమాళ్ళు అష్టవసువులనియు. జెప్ప బడీనది: 

పజాపతిగూళము లేక నక్షత్రము-- 
కథ్య సపజాపతి యనిభావము. (నతుతీములు 

భారతీయులు గుర్చించినవి చూడుడు.) 

పిజాపతిపెదికలు ౫ -  బివ్మా 
అ మొనర్చిన తావ్రలు. (మ. వేదికలు). 

౧ తూర్పున పాశ్వాదిశ- గయాశ్నే తము 

నందు (ఫల్లుణీనదీతీరమున), 

౨ దథీణవేదికా- ఉత్కల (ఆగ) చేశ 

మున నై తరణీనదీతీరమందలి జాజిపూర్ (యజ్ఞ 

పురము) నందలి విరజాతెతమున ద శాళ్య 

మేధముకడ. 

9 పళ్చిమ'వేదిక- అజ్బ్మీరుకిడ, 

న్లై వరము; 

రృ డి త్తం వేదిక- కరుతైతీమున సామంత 

పుచకముశ డ, 

౫% మధ్యమ వేదిక- అలహాబాద్ నగరమున 

ప్రయాగ (ధా రాగంజి) యందలి ద శాశ్య 

మేధఘట్టమున గంగాశ్రీరమున. 

అద సు త పుష్క? 

ప్రజాపతులు ౧౦ (దశప్రజాపతులు). 
మరీచి, స్ట సహ 0 CSO ; ౧ బబషనాూనసవుతు ఆ భార్య 

ne కళా దేవి. 

అక, సభ ఖ ( 

క 

౩ ఆంగిరసు(డు,. బృహ్మమానస పుతు9ండు.. 

భార్య తార 

ర పులస్త్య (డు, బృహ్మామానసవుతు9డు 

భార్య హవిర్భుక్కు 



పట్ల లేని శౌర్యము పదును లేని. . 
అః 

| పులహు(డుః బృవ్మామానసస 

కిన్న రకింపురు పాదులు పుతు*లు, 

౬ కికువు, బహ్మమానసపుతుండు. భార్య 

దక పజాపతివమా ర్లెయగుసన్న తీ దేవి.పమాళ్లు 
వాలఖిల్యులు ౬౫ మంది, 

౭ పచేతసు(డు (వరుణుడు), బ్రహ్మ 

మానసపుత. డుం 

౮ వసిస్టుండు - బృహ్మామానస పుతు(డు, 

భార్య అరుంధతి. కుమారు(డు శ క్రి 

౯ భృగువు - బవ్మానానస సుతు యః 

ఫుతు9(డు కవి, Ss శుకుడు): 

౧౦ నారదుండు- బ బవ న్నామానస నతు కూ 

మతాంతరమున వామ బేవు-డు, 

ఏకవింశతి పజాపతులు- 

చేకవింకతి స తొనలు చెప్పంబడీరి, 

౧బ్బహ్మ, ౨స్టాణుండు, $్రమనుప_ జాపతీర్ర 

దీప 

౭ యమసిజాపతి, ణం 
J 

a ౧౦ అతా 
ed 

పుతం(డు, 

భారతమునం 

es భృగువు; ౬ భస్మ పిజావ పటి, 

Fn అంగిరసపి 

జాపతి, ౧౧ పులస్తుంయ, ౧-౨ 

౧౩ (క్రతువు, ౧౮ వసిష్టు(డు, 

౧౫ పర మెవ్యి, లజ సూర్యు (డు, ౧౭ సోముడు 

౧౮ కర్షమపిజాపరి, ౧౯ కోధవో 'జాపతి, 

అహ oy ష్ పులహుడు, 

౨౦ న కార, ౨౧ పతిప పి 

పంజ్జలేన్ శౌర్య ముపదునులనిఖడ్ల 
మువంటిది-- (అంధిలోకోీ.) 

పంణవపంచాకృతులు (పంచాకౌర 
ములు కవిలగీతీయందు;.-- 

శో | (పథమం తారకం చైవ ద్వితీయం దండ 

ముచ్య లే | కృతీయం 

చతుర్థం క 111 పంచమం ఓందు 

క కం వోమితి జ్యో తిరూపకమ్॥ 

౧ తారకాకృతి, -2 దండాళ్ళలి, 3 కుండ 

లాళ్ళత్సి ర అర్దచందాకృతి, ౫ బిందుసంయు 

కుండ లాకార మ్ 

కాక్ళల శి 
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1985 ప తాపఘడ సంస్థానము 

దీనినే యోగులు పంచళృత్యములు, పంచ 

శక్తులు పంచభూతములు పంచకరలుు పంచ. 

కలలు, పంఛాతురము లనియు నందురు. 

పొణవము---(టంకారము చూడుడు) 

ప్రణవశాఖ - విశ్వబ్రాహ్మణులు -- 
వరు వశ్వకర్షసంతతిలాని సుపర్హర్లి సంతతివారు 

Ae 'జెప్పయిడిరిః పృణవశాఖవారి మతధర్మ 

గింథమునకు “విశ్వజ్ఞనూత్) 1) మనివేరు. వీరి 

యందు చండాలవర్ణ మనియు, స్వర్ష కారవర్శ 

మనియు 'రెండువర్ణవ ములు చెప్పంబడ్ నవి, (విశ్వ 

ము చూడుడు.) 

ేంజోలనర్షవిశ్వ| శాహణులు-సర్యాయవృ శి 

న. సూర్య సంతితి నక కివీఠము నని 

ఏరియం న్ ఆదిత్య సెన. 

గణమును, అందైదు గోత్యములును గలపు. 

స్వర్గ కారవు ( విశ్వ చాహ్మాణులు-అదివృ శ్రి 

వారనియు, వీరీది విశ్వజ్ఞ సంతతి యనియు,. 

య. కపీశ మనియు, ఈవిక్వజ్ణండే జ పో తిన. 

మును రచిుచె ననియు, అతడే కరణమున. 

కధిపతి యనియు విరగెదరు. ఏరియందు. 

౧ బోధకగణము, ౨ మై తేేయగణము, ౨. 

మణిభద)గ ణము, ల సుపర్ణ గణము నను నాల్లు: 

గణములును, అం దిరువది గ్ తములును గల 

వని వెప్పంబడినది 

పతరను(యు చందనంశతు తియుండు-. 
wD 

ఈతనికి కువలయాళ్యు. డను నామాంతరము: 

కలదు, ఈక(డు కాళ్యపుని సంతతీవాండు, కుమా 

రుడు అలర్కు-ండుః 

వెలొక పతర్షను(డు దివోదాసుని కుమా: 

రుండు, అతనికి కతు తచియు, బుతుధ్యజు 

డనియు నామము లుండీన వందురు. (బుతుధ్వ 

జుండు చూకుండు, 

ప్రతాపఘడ సం్టానము-- (పర్తాప 
లో 

ఘడ గరా నన చూడుడు.) 

వెప్పంబడరి, 



వీ శాపరుద దేవమహారాజు 

ప్రతాపరుద్రదేవమహారాజు-ఈయనను 

చరితొలందు "మొదటి పితాపరుది చేను డని 

యందురు. కాకతీయ రాజ్యమును కీ నె. ౧౧౪౮౪౦ 

ము! ౧౧౯౬ వణకు పాలించిన నప్రభువు, ఆంధ 

కవ్రులందు పూర్వకవులలో పరిగణింపంబడిన 

రాచకవులలో నొశండుః శినభకు (డు. పాల్టురొ 

సోమనాథకవి యీతనివలన న నగ కరము అంటీ 

'నవా(డు, వి ద్యానిభూపణు' డనివేరందినవా.€ 

డు, సీతిసార మనుగంథము సంసకాతేమున 

శచించి, దానినే తెలుపన గూడ రచించెను, 

ప్రతాపశేఖరము--(తళేములు శూ) 
పితితాళము-- (కాళములు చూ.) 

పుతిధ్వని (000)- మనము మాట్లాడు 

తజీగాని, ఏచేని చప్పుడుచే యు నప్పుడు గాసి 

అధ్యని గాలియందు( (బ్ వేశించి, ధ్వని శకెరటబము 

వలె నలుచెసలకు. బరమ * అట్లు పర్విడుచొ 

వీినువారి చెవుల ay కర దియమును దా
ంశీ 

భోనికి జేలుప్రును. eee తనకు వినంబడు 

ఇంక్ నిధ్వనియె పెద్ద వె పెద్దగ గండశ్లలు, పెద్ద 

భవననులు య. నియొక్కయలలు 

పర్విడుతజీ) అడ్డము గానుండుచొ. 

దాకీ తిరుగ వెనుకకు ద్రోసి వేయంబడి, మరలి 

తీరుగ మనకడశే మనచెవ్రలంబడి మన 

క్షర్ణావయవములకుC దాశి మన కె వినంబడును 

దీనిచే (పతిధ్వని (Echo) యందుము. 

ఇట్ట యాటంశములు చుట్టునుగల (పచెశ్ర 

మున ధ్వని యొనర్చితి మేని ర. అట 

నుండియు మరలమరల (పతీధ్వను లొ శేధ్యనికి 

సంభవించును అంతకు నిదియ కారణము. 

దీనింగూర్చి యికచిక్ళనుగుకథ పాశ్చాత్యు 

లందు, కలదు, "దేవతకు పరివారికగ నుండిన 

అలలు వాట్లకుం 

“హారన్ అనునామె అమెప కోపముకల్లించి ' 

౧ నతటి తప్ప, తక్కీనకాలముల. మానము. 

1966 ప్రరిబిరంనాధమూూతవచ్చి నృవారను 

వపీంప నాజావీంపం బడెనంటః వీదప హారన్ 

నార్పిస సన్ను మోహీంచె నంట, గాని యాతడు 

నిరాశరించినందున దుఃఖతీయై యుండ, చేవత 

శీలయగు నట్లు న వించెన6ట. గాన నిప్పుడు 

శిలలె యట ధ్వని చెసిన ((పతిధ్యని నిచ్చు) 

పల్కు-చుండు నంట 

ప తినిధిన్యాయము-ఒకటి బదులుగ 

ఎంకొకటి ఆపనినే కొనసాంగించుటకు నియ 

మింప. ప య నంబడును* 

అ. టన ॥ ర్చృటయె ప పతినిధిధర్శము 

ప్రతిఫలము--(శన్సిడశేపన్ చూ) : 

పం తిబంధ పంచకము బొద్గమతే 

ధర్మమున ౧ కామము, ౨ నాయిక, 3 3 

స్థానము (సోమరితనము), ర గర్వపివ 

నము, సో సంశయచి త్రము, ఇది tie 

పంచక మనంబకుమ్మః 

బడినది 

శీ గాం 79 Fo క్ సు౭డుః ప్రతిబాహంపు శ్రీ మ్లునివంశ్ల స 

నజునికమారు(డు, 

ప్రతివింబవాదవుం- అవచ్చిన్ని నాల 

వంయు-వెదాంతశా స్రుమున జీవాత్మంగూర్చి పై 

"రెండునాదములుగ అభిపాయ భేద ములుక లవు. 

౧ పితివింబవాదము-అంతే కక రణమునందు 

పృతిబింటంచు చైతన్యమే జీవము గాని, వెజబుగ 

లేదు. 

9 అవచ్చిన్న వాదము- అంతఃళర ణావచ్చి 

న్నమైన చైతన్యమే జీవము గాని వేటు కాదు 

ఆకాశమంతయు నొకటి యనుట నిర్వివా 

జాంశము. ఐనను ఘటావచ్చిన్న మును ఘటా 

కార మని యన్నటుల చైతన్య నుంతయు 

నొక్క-టి యైనను, అంతఃకరణావచ్చిన్న మైన, 

చైతన్యమును జీవం డనుచుందురనియు, బది 

గుర్తసియు,. వైతన్యముకంయె వేలు కు 

పీరవాదము. =... 



సరు ధ్య తాళము 

పతిముధ నితాళము-(కాళములుచూ,) 

పతివింద్యు(డు — అతి, చంది, 
పూరు, కురు సంతతి తుతిియుండు. తండి 

పాండవా గే 9సరుం డగు యుధిస్విరమహారాజు, 

(Cams) తల్లీ చాపదీచేవి. .శీన్నో దర 

సోదరుడు జొ చేయుడు. ప్యతివింద్యుండు ఉస 

పాండవులలో నొకడు. ఉపపాండవులు యుద్దా 

నంతేరము నిదిగంచుచుండ రాతి అశ్వ క్ఞామచేం 
i 

జంపంబడీర, 

ప్రతిశం వనగోత్రము-(నిధృవగణముచూ,) ప 

_ పతిసూర్వాతపవాయులక్రణపరిర్త - 
సాల ఆజం లోల 

(కరన ప్రో చూడుడు.) సూర్యుడు 

సరిగా తూర్పున నుదయించిన వర్గములు చక్ర 

గం గురిసి కాలము సరిగా నుండును, 

కించుక భయము గల్లియుండు ననియు, ఈశాన్య 

దిశ చెప్రున వంగి ఉదయించిన వరయోగ మని 
0 సా 

పజల 
ల 

యు, ఆ్నేోయదిశవెపున వంగి ఉదయించిన 

ఎక్కు_వగాలి వీచుననియు, అశ్రు ఈఫలముల నే 

అ స్తమించుటకును నెరుంగ6 దగుననియు రెట్ట 

-దెవజ్ఞ 'శేఖరుండు నుడివియున్నాండు. 

పతిచందులు (Mock moons )— 

& _త్తరధు9వ పి టెశములను గనుంగొనుటపు( 

బశ్చిమఖండ వాసులు గాంద అప్పుడప్పుడు 

బయలు వెడలి సముద్రములో నోడలునడుచు 

నందాశ నోడలతో నేగి, యావల సముదో) 

దక మంతయు ఉాలివఠెం చేరుకొన్న మంచు 

మాద జరుగుళ్ళవంటి బండ్లపె నెక్కి, వానికీ 

కుక్క-లు మొదలగు జంతువులను బూన్చి ప్రయా 

ణము సేయుచుండిరి. ఇపుడిపు డంతేకస్ట 

మక్క_అలేకయే ఏల్ సెస్ హాటు? 

లచే మునుపటికన్న “సులువుగ ప్రయాణము 

"సేయం. గలుగుచున్నారు. G శ్రరధువపాంత ॥ 

ములనున్న ఎక్సిమక్సను కుక్కల నాజరుగుడు 

1087 ప్రతిచ ందులు: 

బండ్రకు( గట్టి అందు. గూర్ప్పుండి ప్రయా. 

ణము సేయుచుండుకాలమున చారు మంచు 

గడ్డల మీదనే మంచు దిమ్ములమోంద నే 

కదుదూర మరుగుచ్చు నక్కడక్కడ కొన్ని 
కొన్ని దినము. లుండుచు ధు౦వప) టేశ 

తీత్త్యముల. బరీతీంచుచుండిరి, వెన్న లేల: 

వారి కాకాలములంద జచుగ( జంద బింబములు: 

చెసి కానవచ్చుచుండేను. అందు నిజబీంబ' 

మేదో, పితిఫ ఫలిత బీంబ మేదో పోల్పుకొనుట 

శవకాశము లేపండెన(ట. ఆపి దేశ మంతయు. 

సృటికమువలె నిర్మలమగు నిల్రీభూతహిమమహీ 

మే నావృతే మయి యుండుటవలన. బతి 

చందు. డగపడుచుండుట శెంశకేని యవ 
కాళము కలదు. ఈ పతిచంద్రదర్శనరామణీయ. 

కము నెంతయు చారు గొనియాడుచు, దానిని. 

జూచి తీరవలె నంతియకాని చెప్ప నలవికాదని 
వా9యుచువచ్చిరి. ఈపితిచందుంల కే 'మాక్ 

మూన్సు' అని వాడుచువచ్చేరి. 

ఇక మనవా రీప్రతిచం దుల నెటుంగు. 

దురో యెజుగరొ కాని, 

యుండుటయు, పాతినూర్యు లవలన లోకమున: 

కుంగలుగు ఫలములను u హించి యుండుటయు. 

నూళము సత్యిమని నున కీకి ౦దిపద్యముల- 

వలన సుభోధకము కాంగలదు, 

అది జ అది (పలసూర్యుల నెటింగి. 

ప్పలగుమి గూసెనేనిం బత 

భాస్కరుం డప్పుడె పశ్చిముంబునన్ 

బొలీచిన వరము లురియు 
స ౧ 

హోరున శ ఇ ఈ $ ౪ OSE (4 89 ఈ 6 6 4 సుతల 

అనియు, 

సీ! ఊహింప ప సూర్యుండు ను  త్తరదిశయందుం 

బీభవించెనేని వర్గంబు గురియు, 

నొగి యామ్యదిన్క-నే నుదయించినను. గాలి 

... పబలయంబుగా ప్చుం బశ్చిమమునం 



0 పితిస్టాన (కోట) పురము 

బొడమెచేనియు వాన జడింబట్టి కురియును, 

హర్థంబు నొందుదు రఖిలజనులు 

పొరా గమునను జూపట్టిన బహువృష్టి 

యెసగీయుండును వీరహా ాచ్చుం (బజకు? 

అనియు, 

అయ్యలకవి, భౌస్క-ర కవులు చెప్పియున్నారు. 

ప్రతిష్టాన (కోట) పురము-- ఇప్పటి 
పతాన్కోటపురము దున్న ది. 

రాఏ్నదీతీరము, (దహ మేరి దేశముచూడుండు.) 

'సంయు క్ష రాష్ట్రములలోని అలహాబాద్ నందలి 

(పయాగకడ గంగానదిక వ్వ ల నిప్పుడు రాసీ 

{© 38 సం జస "తావ్ఫ తల్లింటి 

అహా ర బితినూర్యలకీ ఆమున నయ్యల రాజు 

పంజాబునం 

చం ననంకపురాజ లగు న స. 

ధాసిగ నుండిన పతిగా నపుర మని మహాభార 

తము, ననపర్వము, అధ్యా ౮౫ యందునను, 

కూర్చ్మపు రాణము 5౭2, అగ్ని పురాణము ౩లఅధ్యా 

యములందునను |పశంసింప( బడినది. మణీయు 

విక" మోర్యసీయనాటక ద్వితీయాంక రంగస్థల 

మిదియె. ఇది వ్రలా బేవి ప) వలన 

నిర్మింపం బడినటుల శామాయణో తర. ౯౦ 

అధ్యాయమువలన తెలిసెడిని, 

be ౧-౬౫ భవిష్య పురాణ 

త్సర్షప ర్వ ౨-9౨ యందుంయాడ దీన్ని పథం 

సలు కలను, ఇట ఆ త్రరముగ హంస పవాతేన 

తీర్థమును; గంగాలీరమున ఊర్వసీతీర్థమును 

తలవుః 

ఇంకను నిప్పటి పంజాబు లోని గురుదా 

స్పూరుజిల్లాలొని పతాన్కోటపురము తొల్సింటి 

జౌదుంబర బేశరాజధాని ప్రతిస్టానపుర మని 

పోల్చియున్నారు, 

వ్రంశను నిప్పటి జిరంగాబాద్ జిల్లా((నె “నిజాం 

రాజ రము) లోని బిరంగా బెౌదుపురికి ద&ీణ 

ముగా నం న పరమం గోదావరీ 

నదె రు ఆరితరివి 

1988 

తలా” అనుపురము. 

ప త్రిన్యవ సాయము 

తలంటి అక్ష! (మహారాష్ట్రా 'దేశప్రురాజ 

భానిగ దనరి వేర్వేజుకాలముల పత ణ 

మంగిలప త్తణ, ముంగిప_త్హేన,మంగిపైతేన్ నామె 

ములచేంబంరగిన |బవ్మాపురి (పతిస్టానపురముగ 

వోల్చీయున్నారు* పది ఇాలీివాహనునిజన్న 

స్థానము, రాజధాని అని కూడ తెలియుచున్న ది. 

శాలివాహనశ కము ప్రస్తు వెనుక 2౮ సంవత్సర 

మున పారంభమయ్యెను. మజియు నిది ఆంధ 

దేశములోని దనియు, ఆంధ రాజ ధానిగంహాడ 

నొకప్యు డుండిన దనియు, 

ఉతర ౬౨ అధ్యాయః (ప్రశంస కలదు, కథా 

సరితాగరమున చెప్పబడినది. 

పద్మపురాణము 

మజీయు |బహ్మోవ ర్రజేశపు బితూర్ 

(బ్రహ్మా హావ రము) న రాజభాసీయు (పతిగూన 

తొల్లి ంటి కోట ఉత్తానపాదనిర్శితమని 

యిప్పటికిని జూావుచున్నా రు. ఈ ఉత్తాన పాద 

సరపతిసుతుండగు (ధ్రువుండు జనించిన దిచటనే 

యనియు, ఆతడు మధు రారణ్యముల తపం 

బొనర్చె ననియు( జెప్పంబడీనది 

పంతిసూర్యులు (Mock suns) — 

((పతిచందు'లు Mock 0015) చూడుడు.) 

ప్ర త్సివ్యవసాయవము-- పాశ్చాత్యులు 
డో wal) 

(ప త్తీజాతిని పొడవ్రనారగలజాతి పత్తి యనియు, 

వొట్టినారనిచ్చుజాతి ప్రత్తి యనియు ద్వివిధము 

లుగ విభజించిరి. ఏటింకుందు అనేశము లంత 

ర్భేదజాతులు కలవు, భరత చేశమునం దగపడు 

ముడినకాతులకు పొట్టినారనిచ్చు జాతులుగల 

'దెల్పుదురు, 

" కచట నార యనిన పత్తి తికొయలోని పత్తి 

యందు నూలు వడికీన వచ్చు దారముంగూర్చి 

మైయున్నది గాని చెట్టునార కానేరదు. పొడుగు 

= నారగలజాతి యని “చెప్పబడిన Sy తినుండి 

చక్కని సన్న దారములు వచ్చునుః పొట్టినార ' 



పి తివ్యవసాయము 

యని చెప్పంబడిన పర్తి లిజాతులనుండి ముతక 

నూలు మాతి రు తీయనగును, 

' ప) ల్తిజాతు లన్ని టికి గుల్ల భూములు శప 

ములు. సంకటి చేరు క్రిందికి లోతుగం బొచ్చుళొని 

పోవుచెట్టుగాన భూమి గులస్వభావముగలదిగ 

నుండవలయును. లేవన్న చెట్టు పెరగవు, గట్టిగా 

చిగియలాగుకొనిపోవుస్వ్య భాపముగల భూములు, 
అడుగున -రెండుమారల లోతుగా రాయిగల 

పి బేళములు, ఏజాతిపి 9 త్తిపంట కైనను అనర్హ 

ములే, *పత్తిమొక [లచుట్టుకలుపు | 

ప్రత్తిజాతులకు నీరుకట్ట నవసరములేదు. (పారం 

భమున భూమియం దించుక తేమ. యుండిన 

వాలును, వర్షములు మితేముగా పడుటయు, 

భూమియం డార్చుళకొని ఇంకివోవుటయు, "వేరుల 

యొద్ద నీరునిలరగాళ ఆరియుంటయు ప గ్రిజాతుల 

కవసరమని యెణుంగునది. మజ్రియు నిది యా 

చెట్లకు మోదావహమని పరిశీలకులనుచున్నారు. 

(పత్తి తిజాత్తులు కాపు పారంభించుటకు( గొంత 

కాలము పట్టును, కాయనారంభీంచినదిమొదలు 

కొంతకాలము కాయుచునే యుండును, అన్ని 

జాతుల చెట్టప తొలికాపు వాల పశ స్తమై 

యుంటయు, పిదప కాపులు కన న 

quality యందు తీణించుచుంటయు( గల్గును 

గాన, వే ర్యరుకాపుల పత్తిని వేర్వేరుగా నిల్వ 

చేయుదురు, ఇంచుక పి త్తి శీలుటతోం గోసి 

"వేయవలను గాని, ఆలస్యనుయిన నలశలు, బంక 

మొదలగునవి పట్టి నూలు వడుకట కనర్హ్యము' 
ల 

“లగును కం గోయుటకు వలసల 

'తగుకాలము లని చెప్పబడినది, ఏరుటయం 

దజ్బా గతయ్సుతేప్పులును పత్రి ధరను పౌడుచేయ 

“కొరణము లగును. | 

1989 క 

జాతులకు గల్లు తెగుళ్ళలో జాల్యరమ 

కాయప లే. స్కి లోని గుజును 
ap జి 

సెరిట్లు నాశన మగును, పచ్చ 
రా ఇక్: 

} 

యోగ యనంబడు తెగులు పంటను పొడు 

సెకిని, డస్కికాటన్ బగ్ అనంబడు ముక్క 

పురుగులవంటి పురుగుల తెగులు పీ త్తిపంటకు 

“a మైనది, షక రాశేముందే కౌయ 

లను పగులంకేసి, లోని దూదిని సై. 

ములచే పచ్చరంగుగ నొనర్చి పాడుచేయును. 

ఇవి కెర్పనాయిలునందు( జచ్చును. 

పతికొరసిది 

ప్ర తీచ్య(పొశ్చాత్య)రహస్య లేఖన 
వు-ఈనిద్య అ నేక విధములుగ నెల చేశము 

ద్ధి--(లోకసీతినిద్ధులు చూ, .} 

లందునను ఎల భాషలందునను గానవచ్చెడిని, 
య 

వరో పాచేశములం చెక్కువగ ప్రచారము నంది 

యున్న విధానములు రెండు కలవు, 

కనన ఆయా మాటల 

వర్తక Spelling) నాయం బడును, Dy 
అకీరము లుండుతౌన్రనను చుక్క-_లం బెట్టుట 

ఒక విధానము ఎక్కడ. యక్కాయుుడీన నో 

యచతున మని యెబజ్తుగునది, (]809పు పుటచూ, } 

ఈ భాపా విధానమున మాటకు మాటకు 

నడుమ నించుక కాళీ ప దేశమును నదలుచుండు 

టయ్సు వాక్యాంతమున (Fullst6p) నకుం 

బదులు... .ఇటుల ర 

పదతీ, తక్కిన కామాలు, సెమికోలను, ఇంటనో 

లేషన్, ఎక్స మేషన్, కొటేషన, (టౌ కెట్లు 
గ 

మొదలగు గుర్తు అన్నియు 6 యా ప్రకారమే 

యుండేడిని. 



1990 పకీచ్య( పాశ్చాత్య )రవాస్య లేఖనము (పాళ్చాత్య్రర హస్య లేఖనము తీ 

1 

() 

> 

Ch-’ గో Ww a2 



'పితీంధనుండు (ప్యతిరథుండు 

ఇంక్ రెండవ విధానము అంకెల భావ. 
"అనంగా భరత బేశపువిధాన మిది కాదనియు, 
ఏరోపాబేశముల అంకెలభావ యనియు మన 

'స్సునం దుంచుకొనవలెను, ఇందు A,£,1,0, 
౮ అను నై దచ్చులు పాధానాకరములు, 

ఇందు ప్రతి అతురము తరువాతను చుక్కా 

{Fullstop) ఉంచవలయును, పతి మాటకు 

వీదప చిన్న అడ్డుగీత (70162) ఉంచవలెను, 

సతి వాక్యము (Sentence) విదసమూండు 

చుక్కలు ... (Three fullstops) ఉంచు 

చుండవలెను. 
ఈ రెండువి ధానముల నాతలందు పెద్దల మీ 

రములు (Capitals & Small letters) 

అనియు చిన్నఅకురము లనియు భేదముబు 

పాటింపం బడనక్క_రలేదు. 

ప్రతంధను6డు (ప్రతిరథుండు) 
ఇమ్యైప సంతతి, సూర్యవంశ తత్రియుండ 

తండి మరువు లేక మరుత్తు, వితామహుండు 

హర్యళ్వుండు. పుతుు(డు | రిరథుండుం 

ప్రతశ్వరర్షిగూతము- 
చూడుడు.) ఈగోతి ము వారికి బథానబుసి. 

పరాశరుండనియు, క వసన మను, మాం 

డవ్య, లోహిత, పురూరుహూ, పరాశర, వైభృవ, 
“హి తీశ్వర యనియు, సప్తారైయముగం 'జెప్పం 

“బడినది 

రాములు 

1001 

శిల్పి వాస్తుక్క రుచిద శ, 

A 1J 818 మ కీ 
B 1 K వల 7 45 

CC mL 8 UV 4 
D 18 MM 84 Vv న] 

E 2 NN లిన WwW ల్ో 

F 2 0 4 x 3 
G 2 P 4 YY ul 
H 8 QQ 2 zz 5 
ol వ్ బై 48 

Be వభ తీ త్రియుండు. తండి 

ప్రత్యగుండు 

శిష్ణుకరణములలో వటువు 

బ్రంటిశే పేర్గ'వా రీగోతన్లులె యున్నారు. 

పతీపుండు _-- భీమసేనుని కమారుండుం 

భార్య సునంద. పమాళ్ళు చేవాప్కి శంతేను(డు, 

బొహ్లాకు(డు, ప్రందు చేవాసి చాల్యముననె 

తపస్వియగుట నంతనుండు నరపతి యామెను. 

ప్రత సగణము - ఇది విశ్వ చాంహ్మ 
ణులయం దొకగణము. క్రిం దైదుగోతములు 

స్పంబడీనవి, (అధర్వణ శాఖ విక్టబా హ్మ 

ణులు చూడుండు ౧ పత్నసగో & తము:- (పత్నస, 

సనాభ (పంచ), 

9 రుచిద త్తర్శి గోత్రము - శీల్చి వాస్తుపతి, 

రుచిద త్త (తయా క్రయహ్యవరు. 9 వాస్తుపతి 

గాత్రము- రుచిద తృ సనాభన 

(తృొయాన్రైయపినర్భు.. ల కొశలగోతము- 

రుచిద త్త, సనాభస, దైవ, కాగల, వింద) 

సెక సనాభర్షి గోకృము-సనాభ దె వజ 5 

కొన్టల, (తయా రైయప్రవర) . 

ashes (తాళములు చూ. 

ఇ న. రతే (నాట్య) శస్త్ర 
కడుపు, 

వాస్తుపతి, 

బాహువులు పక 

క మణిశట్టులు, మోంయాళ్ళు, 

చేతులు పొత్యంగములని చెప్పబడినవి. 

కోని కలన 3 భరత శాస్త్రవిదులు తరువాత. 

వారు సితంంగము లుపాంగములలోనివే కాన 

వేటుగ పగ క్యేకింప నిరాకరించిరి. (హాస్తాభిన 

(యము చూ, భర కళ్యా స్త్రముచూ, షడంగములు 

చూ. ఉపాంగములు చూ. 

వ Son ఆ | 

పురమున కీశీరు కలదని హేనుకోశమునందు 

కలదు, మహాభారతము.ఆదిపర్వము ౬ 3యందు 

పశంసింపయబడినది. 

పృత్యగ్రుణు9ర్ "ae పూరు 

, ఉపరిచరవసు సుప్రం . 



ప్రత్యబి సబ లేక అభినవ. స 

సోదరులు బృహద'థుడు, 

నతు, చేదషుండుం 

పృత్య భిజ్ఞ శైవ లేక అభినవగుసా 
చార్యవ వమృతనరు-= కాళ్ళీర చేశ స్థడగు అ 

కుసుంబుండు, 

సవగుప్తాచార్యు6 డీముతేశ ర్త యనియు లేశ 

శివప్రో క మగు తెలింటి మతమును సంస Co 

నస సంస్క- ర్త రగను విన రకుండుగనుగూడ చెప్పం 

బడినవాందు, ఈమహానీయు నకు “మే వానరా 

చారు” డను బెరుదనామము కలదు, ఇది 

అద్వెతమతములలో నొకటి, న. 

మతము. నీవండే నేననుజ్ఞానము కల్గుట “పః త 

ఖర య నంబడునుః 

ఈనుతీను జగ త్తంతయు పర మెళ్ళరునకు 

శరీర పొయము, అక్ష శివపదార్థ మయ్యు, 

మాయకు లోంబకుకతన తానును, జగత్తును, 

పర మేశ్షరునకు భిన్న మని భ మించుచుండు 

నసియుు, మాయాసంజాత మగు శగ్శవలన 

చచ్చు? యు బుట్టుచుండుట సంభవించుచుండు 

ననియు, గురూప చేశమున మాయను జయించి 

పరమేక్ష్యరుడేయని) 

ఏ్ము శ గట్టి మాయ 

తానేను ఏ పాశ్చ్యరుండ నని ( 

ఎటువై గలుగంగనే బంధ 

తొలగ మహీమలు శక్తులు నుం 

చును దీనికి గుణ మని పీకు, ఈగుణముగల్పుట 

కాల్చిస్వ భావము లతుంగుట ముఖ్యము. 

బంధమునుండి విము కిగాంచుటయె మోతుముగ, 

చెప్పంబడినది, బంధమగు మాయ అనాదిగ 

నున్నదనుటళన్న దానింగూర్చ ( మయు"మతే, గ్రంథి 

నం చేమియు. బెలియరాపన న్నది. 

ఈమతళర్హ యగు. అభినవగుప్తాచార్యుయ 
Go తీవిమర ఇని యను శోరుగల న 

సూత్యభామ్యము రచించి యున్నాండు, ఈమత 

a “ట్టు జేశవానలుగ నున్నారు. 

బాద వెభాహ్కులు . జ్ఞానేంది) 

1992 

+, ప్రత్యయ సంచకము(పంచప్రత్యయ 

సతాం 

యము లై దింటిని పశ్య యపంచక మచేదరు. 

ప్రత్యక్ష కి మనుమాన మితిన్యాయః 
కన్సించుచున్న ది ప్రత్యవపి సిమాణము. కన్సింప 

కన్న నుపూ ర్వానుభ వ పష వ. 

మైన ఆనవాళ్లీంబట్టి క్ర. 'తెలియంబడుట 

అనుమానహీమాణ మనంబడును. పళ్ళకు 

ముగ గన్ఫట్టుచుండిన దాని కనుమానము నిర 

కమనియు అనవసరమనియు భావము, 

ప్రత్యానత్తిన్యాయము-- కల్లియుండుట 

కార్యసిద్ధికి సాధనమని భావము, 

ప్రత్యాహారము-- యోగశాస్త్రమునం 
'జెప్పంబడిన అష్టాంగ యోగములలో నొకటి 

(యోగశా సము చూడుడు.) ప్రత్యాహార 

మన ee త్తి తినుండిమరలించి వేజ్ొక 

వృత్తియందు (మన స్సును, పాణమును) (పవేశ 

పెట్టుట యని స్మ, ప్రాణాయామవిధాన 

మున ఉత్తమపాాణాయామకుంభకకాలమునకు 

ర కె రను రటకాలముగ్ పం డెాండుమినిట్ల నలు 

బదియెన్నిది సె కండ కాలము కుంభించియుండ 

నక్ననో సీదీంచిన చలి 

చెప్పయణడినది. en హత్యా హారమును 

పుల సర TE 

SEDs ల మనియు, జాన 

సంబంధప త్యాహార మనియు ద్వివిధముగం 

చెప్పుచున్నారు, 

౧ యోగ సంబంధము- తాలుమూలముకడ,. 

నున్న Sets చం దక శాయుతే మనియు,. 

అధోముఖ మనియు, దానినుండి అమృతము 

సివించుచు, నాభిస్థానమందలి నై! నాలా 
_ యుతము, ఉర్య్వముఖమ, జఠ రాగ్నీయు క్ర శకము. 

నగు మణిపూరకచకము నంబడి హరించిపోవు 

చుండు "ననియు, యోగాభ్యాసమున విపరీత: 

క౭ిణీముద సాధనమున విశుద్ధ చశ౦ము నూర 

ముఖముగన, మణి 'పూరళచక౦ము నధోమిఖ 



ప్రథమబౌద్ధమతమహాసభ 

ముగను మరలించి, తా ననుభవించుటనే ఇట 
పత్యా హారమని చెప్పుచున్నారు. 

_9 wo ఇదివటు కభ్యసించి 

స్వాధీనపటుచుకొనిన త్న నియమ్మ ఆసన, 

పౌ, శాయామ సాధనా భ్యాసములవలన వెరా 

గ్యము, శరీ శేంది1య స్వాధినచి తైకాగతల 

నుప యోాగించుచు ప చేయు 

చుండుట ప్రత్యాహార మనుచున్నారు. 

ఈసందర్భమున యోగశా స్త్ర సంబంధ 

es మిటుల సివరింపంబడినది, పపంచ ముం 

తయు పంచభూ తాత్మకము. అపంచభఘూాతములు 

పన్నాల అనంత్ స పంచత న్మాత్రలు పంచ 

జై నేందియ సంబంధము కలవి, స. 

దయవ్యా పారము MD 

గల్తునది* మనస్సు జడము గాన చట్ BE 

రశ కి క్రి గల్లించునదీ జానగ్గ EE ఆజ్ఞానశ్ల క్రియు 

సుషు స్ట్యనన్థయం ందు సిరాషష వారద శయం దుం 

ఢుసది. అత్రితణి యాడ సాశీభూతుడె శ్ర కిస 
హితుంై యుండినపర మెళ్వరుం జె ర 

రుడు గాన, సర్వజగత్తు పర మేశ్వ్యరీపర మేశ (ర 

ప పర మేశర స్వరూపము వినుధ్యనులు, 

చూచుపదార్థములు, వాసనగల్లినద )వ్యములు 

త్వగింది [య గాంవ్యూ స్పర్శములు జి హ్యాంది) 

య గా్రహ్యాములగు రుచులు పరమాళ్నస్వరూ 

పమె గాన లోక పద్యాములందు ఇష్టము, అని 

సము నను హీయోపోదేయ భావన “వదలి కేయ 

వలెను. తానును a ss గాన 

“సనో హాం (బ్రహ్మాస్మి? అని చింతించుచుండున 

దిగా చెప్పంబడినది. 

ప్రథమ బౌద్దమతమహా శ సభ్ర- (మగధ 
రాజ్యము చూడు(డు). 

(పథమైకాదశి- (వకాదశితిథులు చూ, 

. ప్రథాననాడులు-- ఇడా వీంగాళ్ళా, 
నుషుమ్న. (నాడి, సొరుల్బున్వర నాల చూ 
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sf 

పున నగరము. 

ప్రభా సిమల్లనిబర్హణ న్యాయము 

ప్రధా నశతుి వును బరిమార్సిన. తీక్కినవారు 

తోడనె లొంగీపోదు. రనుట కీన్యాయము 
వ ర్తించెడిని, 

ప్రదరము-(పసుము కొ గము చూడుడు.) 

ఆంగ్ల = Leucorrhoea. 

ప ప్రదిపం ప్రజ్యాల త్రవెరా 

నాశాయ యతమానేతి న్యాయము 
బళవత్తిదిపపు వెల్లు చాలదని వేజొకవ త్తినిగూడ 

పమున జకపజచుట కర్ణము, యోచనలేని 

దుర్య్వయమును జైలుస పసీన్యాయము వాడుదురు. 

పృదోషము లాలా రాత్సోయం 

దొక గడియ మైనను త్రయోదళి తిథి యున్నతటి 
కృష్ణపషమున) లా కస్ట సిద మ మనియు, 

స శీనరా తి యనియు న నెదరు, న శివ వీతి 
ag రో 

ముసి చెప్పబడినది 

మతాంతరములఎదు చు 

మము పకల. శెవ్పలుకి 

) యద ఈదేశమున పాటీంపం 

సమో తిభు. 

లును ఇట్లు | 

బకుట లేదు, 

అనుదినము పిదొష కాలము లన్మి సాయం: 

కాలమును అ త్రయోదశి (పదో 

సమునాండకు శనినార మగుతరి దానిని శనిపదో 

ష మని పవి తాధ్ధిశ క్టము నెొసంగుచుందురు. 

ప్రద్యు మ్మ నగరము — బంగాళము: 
లోని హుగ్ జిలాయం దివడు పొండువా యను. 

పేరం బర రంగుచున్న వ పురము, 

ఇది తోలింటి పుండఏనర్థన మగు (నూల్దా 

న నున్న) ఫరా దని మాబజువె. 

రిడంబడిన ,పాండువా కాదని యెబజుుగునదిం. 

న ుసకుక దొల్లింటి సరుబిువోవం. 

త మని యుంజేనంట, ఫ్రీక్ళమని నుతుండగు. 

పృద్యుమ్ను డిట శంబరాసురుని మ 



అరి న "ద్యుమ్న నగర ము 

దానంచజేసి మారపుర మనియు వాడుక గల్లె 

నంట. దీనింగూర్చి హరివంశము ౧౬౬ అధ్యా 

యమున వివరింపంబడినది. 

ల ms తండి యొక్క కవీలవస్తు 

రాజ్యమును సద్ధోదనునవం 

బిడపు శుదోరకుని ఎడి కుమూరుం డగు 

పాండు శ్ సొద్యున్ను శాక్యంయ కపిలవస్తు 

పు రాధినాథు. డై కొంతకాలము సాలీంచెనుం 

విదపకోసల దేశమును జయిం చి విషద్ధకమహారా 

గా కమించుటయు, క 
a 

ల సిద్దప దుటయు 

వీనత. 

స వీలవసువురముపె దాడి వెడ 

నెబీంగి, యాతెనికి వెజిగంది 
రు 

సద్నువ్న శాక్యు 6 డాకవిలవసు చేశమును తానె 
లి వ 
ర్ 

యా 
గంగానది చా6టి యవ్యల 

న 
ఫొంతదూర మేలి యూ మారపున మనంబజెడి 

ir గ బుహవంతమున కం యట నొక రాజము 

yg Dm Nan లొ అగ యగ న్న న్న “క్ల ర ళ్ళ 
సొ TI గో రం! 4 " బస | నా శ శా Ee 

థి 4 
ఆ వ త్వత్తో ర్న ణ్ న్ . 

ముర డను మం న్ను భూపతతేండ | ఇరు ఆము 
iW 2 

తోదనుం డనిచెపఇయికినదిం 

Ts నధ లభ ఆ ప స ళ్ 

స్ ఎద్యుమ్ను ని కుమారే భన కి చ్చనచేవి 
య wD 

ఖై మతి" న! గా న ళో లె 

రం | ములోనై పాం నలా సభా ల ఖ్ పలువ (6 

రిం cn 
లి 
ల 
ఆ ప సింహపు రాధిశుండగు పాండువాసు 

దేవనృపతి రాణియయ్యెను. సింహళ దీపము పై 

దాడి వెడలి యాక మించి యట రాజ్య మలిన 

విజయభూపతికిం ఓదప 

రెండవభూపతి (సెం 

నాండాదిగ హెండునగరమనియు, పము 

నగర మనియు వాడుక్ మారఫుర మనుపెఠును 

బుమ్రైవంత మను పేరును వెనుకపం దోిసివేయ 

సాగాను. అందు పొండునగర మనుపేరె ఎక్కు 

వవాడుకయై కాలవశమున మార్ప్చులం జెంది 

ప పాండువా యని నిలిచెనంట్య . 

| 3 వె. ౧కి. వ కా ర్థాంకమున pei.) 

సీ వాండువాసు చెప్పుకో 

హళ హళమున) యయ్యెను. 

1994 పిద్యుమ్ను (డు 

నతడు తన మేనమామ మై న్యబలము చేయూతగ 

గొని ఇట రాజ్య మేలుచుండిన భూపతిని జయిం 

చి, యాకిమిం చెను, మజీయు నాతండే ఇచటి 

నల. ్రీ చెవస్థానమును బడంగొట్టించి యట 

మసీదు గట్టెంచినవా(డంట. బ్రచటి శ అడు 

గులయెత్తుగల వాండువా పెద్ద స్తంభ మను పేరు 

గల గొంతును తనజయ స్తంభముగనో లేక 
వీ క వ 3 శ క 5 అదు ఇళ జ _ అట మనము మ యుద్దీ పలుపుఅజిపుల స్తంభ 

ముగనో నిర్మించినది ఆ పాముఫీయె అని 

పంద్యుమ్వ వ్యూహము --- రామాను 

జేయ నైప్లవ, చైతన్య వైస్యవ మతేధర్శములందు 
త దేశాత్మరూపమహో 

ఏస్షువుఅందుఅదిచతు 

ర్య్యూహములలోనొ 

కటిగను చెప్పబడినది. 

దీసిని మకరధ్యజ 

వ్యూహములోని గప 

యని 

యు. వరుసగ చక, 

నంఖ గద, పద్భము 

లాయుధము లనియు 

చెప్పబడినది. (విష్ణు 

శేవాలముల న 

విగ )హములు చూ, +) 

a చంద, యాదవ 

మతొయుంయం. తండి) శ్రీకృష్ణుడు. తలి రుక్నిణీ 

చేని, సోదరులు (శ్రీకృష్ణుడు చూడుడు). 

కుమారు వ. న బాణా 

సురునిమనునునా లగు ఉష వివాహమాడెను. 
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ప్రద్యుమ్నుని భార్య రతీదేవి యని, కొన్ని 

చోటను క sha 

1 కలదు, 



ల ్న అటి పీద్యోతు(డ (మహారాజు 

పోద్యుమ్ను (డు పరమేశ్వర నేతాగ్నీచే 

దహింపంబడీన మన్న్మథునియవతారమని చెప్పం 

బడినది, 

ఇంకను ప్రద్యుమ్నుడు శిశువ్రగ సుండుతజి 

శంబరుడను అసురుడు దాని నెత్తుక పోయి సీటం 

'బాజువెచె నంట దాని నొకచేంప మింగెనంట, 

అది జాలరులచే పట్టువడి శంబరునిగృహముం 

చేరె నట, వా గాబాలుని గు ర్రింపంజాలక 

పోయిరంలట, మాజువేషమున శంబరునియింటికి 

పనిపాటలం జేయ సేవపరాలివత  వేతెంచి 

కాలము గడపుచు మాయావతి యనుపేరున 

మెలయగుచుండిన రతీచేవి, వంటవాడ ను ల 

యాబాలుని కొని తానుపెంచుకొనుచు పెద్ద 

వాం డైనవీదప నాతనికి తాను భార్య యగు 

టయు, శంబరుంశొనర్సిన దుప్కా-ర్యము నెటీం 

గించి (పద్యుమ్నునిచే సంబరునిజంవీంచి, తానాత 

నింెకొని ద్యారకయందున్న రకల శ్రీకృష్ణుల 

కడ శేగి సర్వము నివేదించి వారిమన్న నలంది 

సుఖంబుననుండె నట, 

(మహారాజు)- మగధ 
దేశాధీళుడు. తండి* సుకినకుండు. తలింట 

సుక్రినకుండు మగధ రాజ్యమునకు మంతిమై 

యుండి, రిపుంజయు.డను భూపతిని జంపి తేన 

సుతుండగు పిద్యోతనునకు సింహాసనమిచ్చిన 

వాండు, ఈతనిసుత యగు వాసవద త కౌశాం 

వీనగరమున రాజ్య మేలిన రష్నిలుక మహో 

ధుంసాభావము (అభ'వములు 
టో 

bre 

సరు ౦దలి | సముద్రభాగము-- 

ప్రపంచమున మూండుపాళ్డును, 
/ 

భూమి యొకపాలు నుండునని భూగోళ శాస్త్ర 

ఏధు లనెదరు. దీని నిజతత్వ మారయుట సమం 

1995 పాపంచమందలి సముద భాగము 

జసము, మూండుపాళ్ళన నీటి యుపరిభాగపు 
లెక్క_ గాని లోతు శాచేరదు. 

పరిళీలకులు 

అడుగులలో, 

సమద మిత నాజువందల 

తధికమగు నేని భూమినంతను 

ముంచివేసి జగమంతయు నొకకేజలనిలయముగ 

నగునని అంచనా చేసియున్నారు. వానే సము 

దము ఇక నారువందలయడుగుల మెరశయగు 

నేని పెక్కు_కావుల అడుసభూమి బయల్బడీ. 

ఆసేలీయా మొదలగున్వపము. 
బ/ 

మ య య. నందుకుం. 

we hs ఖ్ తనక 

దగగణ్యము, పీదపం జెప్పందగినది యటాం 9 గా 
టిక్కుమహాసము దము, తరువాతి వెప్పదగినది 

దవ౦గాండు, 
య 

పీందూమహో పిమ్మట నుత్తర 

దశ్నీణ ధువసము ముద దములు, KX 
పఠిఫికొ మహోసము,దపు నీటి సెభాగపుపరి 

మితి భూపరిమితియ3త యుండునని చెప్పబడి 

యున్నది. అనగా నించుమించు ౫% ౦౦౦00౦౮ 

మైళ్ళపరిమితి యుుడునంట. అం దధికభాగము 

౧౨౦౦౦ అడుగులలో. తనియు, అం దింశను. 

కొన్ని తా 

వనియు, ఇంక్6 గొన్ని ప్రచేళములు, కవల. 

యపు గొారీనంకర (76269 st) శిఖరముకూడ. 

నందుశ్లీమునింగివో వగినలో.తు గలవి కలవనియు. 

నందురు గాని కొందర కీకడపటిసంగతియం. 

దధి పాయ భదముకూడ కలదు.ఇంకను గొందరు 

పరిశీలకులు పసిఫీక్కు_నుహో హాసముద, మున నెకువ' 

లో౭తగు తాన్ర ౩౦౯౦౪ అడుగు రనుచున్నారు 

అట్లాంటి ష్కమహాసముద ముయొక్క జలముల. 

ఉపరిభాగము 3౩౦0000000 మైళ్ళకన్న నించుక 

యధిశముగా నుండునని అంచనా వేసి సియున్నారుం 

దీనిలో(తు సగటున ౧౦-౨౦౦ అడుగులుండు 

వులు ౧౮౦౦౦ లోంతున్నవి శల. 

నని అంచనా లెక్క గుదిర్చిరి, దీనియం చెక్కు-న 



పిపంచమందలిసముదు భాగము 

లోంతగుతావు ౨౭౦౦౦ అడుగులంట, ఫాంందూ 

మహాసముదిముం గూర్చిన యిట్టిలెకలు 

లభింపకున్న వి. ఉత్తరధ్యూవ దవీణధువసము 

దముంగార్చిన వివరముల నెబుంగుట కనక్య 

మగుచున్నది. అవి] మంచువేం 

పోననశక్షములు. 

పిదప సము,దమం దున్న ఉప్పులు, చిప్పలం 

గూర్చి విచారుతము. పరిశీలన లిదివజే 

'సముద ఏజలములందు వేయింట గిఠువదియేను 

పాళ్ళ సము, దలవణము కలదని బయల్పజచినవి, 

'ములందున్న "లక్క 

అవణము 

కో? యిది అన్ని సముద 

న. థు పసముచ ములు 
/ 

కొన్ని -శావ్రల నధికముగ నున్నను సగటున 

నిట్లు లెక్క కుదుర్పుంబడీయున్నది, కొంచెము 

సముద* మునందు 

పాళ్ళు ,' alts of lime ను, magnesium 
‘Fg 

5, potassium salts కొన్ని భాగము 

ఇవీ తీహ్క_వగా నుంజెడిని. ఇందు 

ప. దఊావినంచయు6 ; [బో కశ 

వేయంగల నేసిభూమియంతటను గప్పనగునంట, 
క్ట 

సముదజలములందు  శొర్చను-డి-లృక్సెడు 

గాసును, అక్సి జెన్ గాసును, నె పెజ జన్ గాసును 

శరగిపోయి కలిసి యున్నవసి రసాయనశాస్త్ర 

Lime Salts 

నుపయోగించుచు Shell creature జంతు 

వ్రులు తేమ చిప్పలం జేసికో "ను ననియు, అపి 

విదులు పోల్పుచున్నారు. 

చచ్చి నవిదప ప వాటిమె త్రెని శ్గవములు నిటంగరింగి 

కలిసిపోయి. చిప్ప లడుగంటి ఒకవొారగ నగు 

చుండునంట, అట్టిపొర కొంగ్గమున “Ooze” 

అనిపేరు, అందు కోడుచిన్న చిప్పలుగల జంతు 

వుల కాంగ్గమున “Globigerinae” అని 

సాం శేతికనామ మిడీయున్నారు. శొస్త్ర్యగ ంథము 

లందు అట్టి చిన్న చిన్న చిప్ప లడుగంటినపారకు 

1000 

గప్పంబడి 

సాం కేతికముగ “(6100186112 0056” అని 

సిపంచమందలిసముద )భాగము 

వాడియుంటం గాననగును. అది రంగుగల 

బురదవలెనే కాననగును. అది సముదపుటడుగు 

భాగమున ౮౭000000 చతురపుమైళ్ళ వై వెళొ 

ల్వప దేశ మాక్యమించి యుస్నటుల నంచనా 

వేసి యున్నారు. 

ఇంకను సముదపు టడుగుభాగమున Di2- 

tomM$ అనంబడిన మొక్క-లజోజు కలదనియు, 

అది స్వచ్చమై అద్దమువలె నుండుననియు, 

ఇదియు జిస్పలసముదాయముగ( గన్సడునచే 

యనియు తెలియుచున్నది,ఇంక 6 గొన్ని తావుల 

నెబ్జరంగుగ లబురద కలదనియు, నందు పార్గుల 

సంన్లు వేలు, జంతువుల ఎముకలు గలిసియుండు 

ననియు ఏనుచున్నా రము. ఇంక సీసందర్భమున 

సముదతరంగములం గూర్చియు, సముద )జల 

ప్రవాహములం గూర్చియు, సముదపు వోటు 

వొటులం గూర్చియు నించుక వివరించుట 

సమంజసము. 

సముద “తరంగ ములంగూర్చి యల అటీంగి 
యి 

నచే. అని సీటికదలికగాలివలన కలుగుచుండు 

నవి. తుపానునం దివి యధిక్ములుగను, పెద్దవి 

న్కు అపాయశరముగను ఉండ్క్ శాంతకాల 

మున చిన్నవిగన్స్కు తగ్గియు నుండును. 

యున్నప్పుడు దరుల పాడుచేసి పీడలను ముంపఈ 

గలుగును, సర్వసా ధారణముగ నేబదీ యను 

గుల యెత్తుకన్న మించకుందును గాని ఒకోొ-- 

కచో వాటినీటియెగురుదల రెండువందల యెత్తు 

నకుం గూడ జనెడిని, స్కాటండు చేశములోని 

డన్నారున బరిగినపరికీల నలనుండి శకెరటములం 

దలి పతిఘునపుటడుగు నీటియందు౮౦౦౦హౌనుల 

ఒ త్రిడి యుండునని తేలినది. అట్టి తుపానున 

దలి కెరటములు ముస్పదినలుబదిటన్ను లబరువు 

బలపడి 

URS రాళ్ళను గదిలించి నెట్టంగలబలముశలవిగ 

శేలుచున్నది. య re చంద సూర్యుల 

శ యాకర్ల ణములవలన సముద)జలములు _ పిక్ 



పిపంచము 

తావునకుం చేరుకొని ఆతీఠములందు నీ రధిక 
మగుట పోటుగను (Ebb) ఇతరమైన తీర 

ములనీ రాకారణమున తగ్గిపోయియుంట పాటు 

గను చెప్పంబడుచున్నపి, భూమధ్య రేఖాపరిసర 

ముల పోటుపాటులు కన్సింపన్ర. ఏలయన నట 

సర్యకాలము నూర్యాకర్గ ఇమున పోశే గాని 
పా టుండదు, చం దాక ణ మట పనిచేయదు. 

చేసినను అంబే చేరిపోయి యుండును, పోటు 

పాటులు సర్వ నాధారణముగ నాజకుగుల యెత్తు 

కన్న మించి యుండక లోపుననే యుంజెడిని 

గాని (బిటీషుదీవు లందలి కార్డిఫ్ (Cardiff ) 

డాకులవద్ద నొకొ_కతత్ నలుబదిఅడుగు 

_లయెత్తుదనుక సముద్రపు పోటు పాటులు గల్లు 

చుంటం గాననగుచుండెడిని. ఇది యెప్పుడో గాని 

కల్లుచుండదు. ముగల్తాక్ జల సంధివద్ద అరువది 

 యడుగులయెత్తునకు పోటు పాటులు గల్లుచుం 

డుట చితీమనివించును, ఫండే వియుక్తాగగు 

డము (Funday B8ay)కడ సతతము డెబ్బది 

యడుగులయెతు పోటుపాటులు గలుచుండునుః 

దీనికి గారణము సూర్యచంద్రుల యాకర్షణలే 

గాక ఇతరకారణములుగూడ నుండియుండీవలె 

నని తోంపకపోదు, 

పుపంచము (Universe) wet FB 

దరస్తుసము దాయము నకు (పపంచక మనిపేరుః 

పంచక మన నెదని లర పృథ్య, జలము, 

అన్ని, నాయున్ర, ఆకాశము ననున ైదును 

పపంచకము. జగమంతయు సీయెదువస్తువుల 
L 
సముదాయమే. ఆకాశమునందు గాననగు 

గోళము లన్నియు | పసంచక మనంబడును, 

గటిపదారములగు భూమిమొదలగు సమ స 
రి —0 

వసువులు, శరీరమందలి మాంసపదార్గము, చెట. 

యందలి గట్టిపదార్థములు మొుదలగున వన్ని యు 

భూపదార్లములళే. ఇంక జలములు, సమ _స్టవస్తువు 

“లందలి. రసములు, ర క్షముందలి యుదకపదా 

1997 పు 

_ మొలగు అత రన పరాం సులు జలము 

లుగ (జలభూతేముగ) దలంప( బడెడిని. 

తేత్సంబంధమగు వే.డియు 

వాయువునందున్న వేడియు మొదలగునవి 

యగ్ని భూతముగను, వాయుమండలము, సమ స్ప 

ములగుగాలులు వాయుభూాతముగను నెటుంగం 

దగును, ఇంక ఆకాశ మనిన సావకాశ మని 

యభీ, వాయము, 

చం క నకు తేములు మొదలగు సమ స్ప 

గోళములు ఆకాశమున సంచరించుటకు ఉండు 

టశగు సిశాలబహిః ప దేశమంతయు ఆకాశము. 

అగ్నియు, 

భూమియు,  సూమ్ముండు, 

కాళీగా ఆకాశ 

నుగును. ఇదియె ఆకాశము. ఇటుల పృథివ్య స్త 

జోవాయురాకాథము లను ee 

వివరింప బడినవి. 

ఇట్టి పప సంచ. మనంబడు జగత్సముదాయ 

Te తూ సాన ఖగోళ శాస్త్ర 

ముతో సంబంధము కలదియెయున్న ది ఖగోళ 

వ్యోతిషశాస్ర్రుమునందలి 

యొక భాగముగ నుస్నది (Astronomy ): 

దిసింగూర్చినవిజ్తాతగ పాశ్చాత్యులు కషం] 

నున్నజాగా యంతయు 

శాస్త్ర మును వున గ 

Newcomb పండతుని గారవింతురుం వాళ్ళా 

ph తలంపంబడు moe Doo 

కాలమునుండియు నివీజానము జోహాల పెనా థార 

పడియుం డేను గాని, ఇటవల వ 

శల్లుక తేన కొొంతేవటకు నిజవి a తమకు 

బయల్బడినదని పాసా నం పల్కు చున్నారు 

ఎవరిపిజానము నెవ్వ "రెంతగాయ చెల్పుచుస్నను, 

ఆకాశమునందలి గోళముల నందరకు శెండు 
తెనలుగ నెన్నుట గలదు. అు వొక గప్ప 

సము దాయముంగూర్చి మనకంతగం దెలియదు. 

కెలియుననువారును .తేమయూహల నె చెల్పు 
చున్నారు. కాని, 

సింపయటాలరు గాన డాని నింకటవదలి 

నిజ న సాహూ 
ర 

my Zచేజోొక్ర 



పిపంచము 

తెగ ఖగోళముల సముదాయముం 

యోాచింతము. 

గూర్చి 

ఇంక రెండవ తెగఖగోళములందు ముఖ్యము 
లగునవి పది, అందు భూమియొక్క_గోళము 

Mercury, Venus, Mars, Jupiter, 

Saturn, Uranus, Neptune అనునవియు 

సూర్య బీంబమును, చందిబింబమును కలిసి పది 

యగును ఇందు చందుండు భూమినిజుట్టి తేరుగు 

చుండును. తక్కిన వన్నియు భూమిసహో 

సూర్యు నింజుట్టి తికుగుచుండును. భూమి, చం 

దుడు తన్ను జుట్టి తిరుసచుండ, దానితోసహో 

తాను సార్యనింజట్ట తీరుగుచుందును.మటియు 

నిందు Mercury సూర్యునకు సమోపముగ 

నుండునది గాని మానవనేతేమునకు (యం త్ర 

సాహాయ్యము లేక) Se PE వ్రంకను 

Uranus అమగోళమును Neptune అను 

గోళమును యం, (తములగుండా చూడ నగసునసిగ 

నున్నపి, 

ఈ రెండవ తెగయందు 

రింబంబడినగోళ ములు పదియునుగాక 

ప్యథానముగ ఫ్ప 

ఇంకను 

అసంఖ్యాకములగు గోళ ములు . అపి 

ఏదోగగహము౦ జుట్టి 

స్వతంత్యములుగ తిర్రుగుచుుకడునపిగనో లే 

సూర్యునింజుల్ట లితుగుచుండునపిగ నొ 

డును గాని స్పష్టముగ మనకు చెలియా 

కున్న ది. అందు ముఖ్యములగునవి 

en నుండునటుల( బోల్స 

నది Alpha centauri అనం బడుగొళ ము, 

మ అనంబకునదియు 022 

అనుంబకునదియు Altai? 

Sirius అనంబడునదియు నాల్లు గోళము 
ః చేర్రిడబడినవి కలవు. ఇంకను. లెక (గ తెలియనివి 

ళము లిందుం గలవు, 

స్నా 
తిరుగు వపిన; (| స లేక 

యుం 

ఆనంబకునవియు;ః 

1003 

డు ప్రధా నము. దానియందు క 

పిపంచము- 

శ క్రియొక్క (పభావ మతిశ్రయముగం గలదు 
అం దన్నీజ్వాల లంతటను గలను: వాట్టమూూల. 

ముననే ఎండయు వేండిమియు మనవ గల్లు 

చుండుట మనపూర్వులు సూర్య పతిపాదకమగు 

గాయలతీ)మం త్రము మనస్సును పరిశుద్ధ పజుప 

(పేనేసించు నసి తీసంధ్య లందు జపీంచుచుండు. 

'రు, సూర్యుండు తక్కినగోళముల నాకర్ణిం 

చుచుండునుగాన డానిం బరివెప్టించి తిరుగుచుం 

నని పాశ్చాత్య విద్వాంసులు నుడివిరి, దీనికీ. 

వారు Gravitational pull అనిరి మజి. 

కోటరీ Gravitation ను శక్తి (Energy) 

యనిరి. ఇట్లు తీరుగుచుండుగోళ ములకు, “ Pl2-- 

nets” అని మజీయు.. 

సీనూర్యు నౌశ యించి తిరుగుచుండు గోళ సము. 

దాయమునకు “Solar system’? అని ఆంగ్ల 

ఎడీతులు వాడెదరు. 

ఈమధ్యకాలమున _భూమినిచుట్టి తిరుగు 

చందునివంటి ఉసగోళ ములు కొన్ని 3 
ల 

హొం 

. తక్కిన Mercury, Venus మొద 

చతర గోళ ములకు. గూడం గలవని తెలియు 

Wa) 

చున్న ది, అవియు వాటినాట్సి జుట్ లిరుగుచుం 
రి 

దతునపీయె,ః 

ఈగోళము లన్నియు gravitation pull 

వలన తనకు దాను గిరగిరం దిరుగుచు, తానా 

,శయించియుండు గోళ మును జుట్టవచ్చుచుండుట 
లు 

నంచ్మపె నుండువారలు శేయింబవళ్గులు కల 

దినముల భేదమును గల్లియుండ వలెను. ఇట. 

దినము లనుతటి భూమి తనకుకానె యొక సారీ 

గిరగిర తిరుగుతలి నజువది గడియలు లేశ యిరు. 

వదినాల్లుగంటలకాల _ మగునటుల వేర్వేటు 

గోళములు సూర్యునిం జుట్టి తిరుగుచో తమక్రు. 

తాము గిరగిర తిపదగుట యొకిసారి యొుశదిన 

ముగ నెజుంగ నలయును. ఇంకను వేశ్వేటు 

గోళముల. దినముల గోళములకు వాట్ల పరిమా- 



"స్రపంచము 

ణము తిరుగు వేగముల మేరకు దినపరిమాణముకు 

శేర్వేు విధముగ నుంజెడిని, 

అటుల సూర్యునకు సమోపమునం దిరుగు 

చుండునటుల6 గానంబడు Mercury గోళము 

నందు, దినమున కిరువదియెదుగంటలు లేక్ అరు 

వది రెండున్న రఘటిక లనియు, ఆగోళ మొకతతీ 
సూర్యునిం జుట్టినచ్చుట కెనుబదియెన్నిది ద్న 

ములు పట్టుననియు లెక్కి_౦ప(బడినది. 

తరువాత వెలుపలగా సూర్యునింజుట్టి తిరుగు 

చుండు “Ven” అనంబడుగోళము. దీని 

యందలి దినమునకుం/గలకాలము సరిగా తెలియ 

రాకున్నది. ఐనను నిది నూర్యు నొళతజి చుట్టి 
వచ్చుటకు రెండువందల ఇరువదియైదుదినము 

లని బొడకెబడిని. 

వీదప( గలది మన ముండుభూమి, ఇందు 

దినమున కణువది గడియలకాల ముండును. 

(అనయా సిరునదినాల్లుగంటలు) ఇది యొకతటి 

సూర్యునింజుట్టిరా మూడువందల అటువదియెదు 

దినముల పండెండున్న ర గడియలు లేక 

అయిదుగంటల కించుక్ ఎక్కు_వకాలము నడి'చె 

డిని, ఈకొలము నె మనము సంవత్సర మనుచు 
న్నారము. 

తరువాతే(గల గోళము Mars అనంబడునది. 

ఇందు దినమునకు అబువదియొక గడియలును 

పదునేను విభుటిక్లును కాలమగును, అనగా 

'నిరువదినాలు గంటలనర కాలమగునని యెజుం 

గునది. ఇది యొకసారి నూర్యునిం జుట్టిరా 

నారువందల మెనుబదియెడుది నము లయ్యె డని. 

తరువాత వెలుపల దిరుగునది JUpIiter 

అనంబడు పెద్ద గోళము. తనకుతా నతివేగమున 

“తిరుగుచుండునది గాన దినమున కిరువదియెదు 

గడియలకాలము, లేశ పదిగంటలకాలము హై 
ఖే 

డిని, మజీయు. నిది నూర్యునిం జుట్టివచ్చు 

1999 పప ౧చము 

కాలము పం డెండు సంవత్సరము లని లెక్కింస 

బడినదిం 

విమ్మాటం గలది ఏtUrn అనంబడుగోళము. 

ఇందునను దినమున కిరువది యారు గడియల 

పదునేను విఘుటిశకలు లేక పదిన్నరగంటల కాల 

మనియు ఇది సూర్యునింజుట్ట రా పం డెండు 

సంవత*ఇరముల కాలము పటుననియు తెలియు 

చున్నది, 

పిదప వెలుపల దిరుగుచుుడునది N6p- 

tune అనంబడుగోళము, దీనియందలి దినపరి 

మాణమును సపిగా తెలియంబడకన్న ది గాని; 

కొంద రాంగపండితు లిది సూర్యునింజుట్టివచ్చు 
0౧ A) 

కాలను నూట యరువదియెదు సంవత్సరము 

లనుచున్నారు. 

కొందబు పండితులు భూమి సూమ్యునిం 

జాటీ తిరుగుతజీ మినిటునప వేయిమైళ్ళకన్న 
రి 0. 

నధికముగ నే బర్విడుచుండు నదని లెక్కి-ం౦చిరి. 

అటభ్లూశతత్రి చుట్లివచ్చు కత నంబర్విడినదూర న్ 
౧౧౦ ర 

కోటమైళ్ళ దూర మని తలంపవచ్చును. భూపరి 
ఇభ ర. 

మాణముళన్న నూర్యునిపరిమాణము( శరీరము) 

నమూంకులతుల ముప్పది మూడు వేల నాల్లువం 

దల ముప్పది రెండురె టధిశవుని కొంద రాంగ 
య ey య 

పండితు అనలా యపటరం 

చందుడును భూమినిజుటి తిరుగుచుండుటను 
భూమయందలి ఆకర్ష ఇళ 8 (Gravitational 

మజేయు 

నికు తక్కి_నమహాగోళములచే నాకరింపంబడిన 

చిన్న గోళములు వాట్రంజుట్టి వ వం 

నిదియె కారణము గానోఫు, 

తొలింటి యార్యు లందలి జొ్యతివవే తలు 

తేక్కి-న గహము లన్నియు. గలీసి పరిమాణమున 

సూర్యునితో సరిగావని నుడీవిరి® మజీయు. పరి 

pully కారణమై యుండవలెను, 
యా 

' శీలనలనలన భూమి నూర్వునినుండి పదు నెన్మిది 
ఫ్రీ 

కోట ఏంబదిలమీ ల మైళ్ళ దూరమున నుండునని 



ప్నపంచమున గాలి ఏచు నేర్చాటులు 

లెక్క శేలుచున్నది. మజీయును సూర్యుని 

సరీరముగుండా రం ధము _వెచిస నారంధము 

పొడవ్రకొలత యెన్నిదిలకుల అరువదియారు వేల 

మై ళ్ళుండునని, ఆంగ్లజ్ $తీ తిష వే [ ల నెదరు, 

ఇంక నాకాశమునందలి నస స సంఖ్యయు. 

ఆకావ పరిమాణమును "లెక్కింప: (బయ క్న ంచుట 

యసంభవము, 

ప్ర పంచమున గాలి వీచ్రునెర్సా 

టంలు--- 

ముల శత్ర స్షస్థితుల మేరకు ఉష్తాధిక్యముగ ల 

"తాపుల య నెండలకు వేండియగుటయు, 

-వేడియనఫొలంది చులకనయగుటయు, చులకన 
యస 

యెనకొలంది నాకసమునకు వేటు హో ము 

ముగ కొని (అనంగా నమ (Energy 

gh -వేండిత న. లే. అకానమునక్రు జలుసు 

క! టో క ఇక 1 ర 

పోవు చుంటయందును బలముగ సె హోన్టటయు 

సంభపించెనిని, 

అటు "పె కెగసినగాలి 
యా బి థి 

కాలీయగుట్క, పిక్కలనుంకు గాని యట) 
లో 

రా 
సో గ్ 

చేరును, (సక్క-లనుండ్ వచ్చు యన 

కాొండాముగనే పక్కనుండి జరుగుట మా 

వంద లమెళ్ళకడకుం దాకట గబదు, 

చల్లనిగాలి యాతావునకుం జకుకొని డాని 

క ఎ BOSS BE. CER 

చుంటయు, ప్రక్క-లనుండ అ చేపనిగ వచ్చు 

చుంటయు, గాననగుచుండోడిని, 

భూమి గుండ్యముగ బంతీవలెనుండు ననియు 

దానినడుమగ న్ శ్వేటరు (Equator) అనం 

బడు. భూమధ్య ₹ఖాప) దెళ ముండు ననియు 

మనము మనసునం దుంచుకొనవలయునుః, తన 

కుకొను గిరగిర దిరుగుటయందునను "తాను 

సూర్యునింజుట్టివచ్చుటయందుననుగూడ భూమి. 
యా _ భూమధ్య శేఖాస్థానముననె సూర్యున కెదు , 

. రగ నుండున శ్రైలప్పుడు తిర్చుగుచుండును,అనంగా - 

2000 

పసంచమునందకి వర్వేణు భాగ 

పిపంచమున గాలి ఏచ్రునేర్చాటులు - 

సూర్చ్యుండు భూమి నాకరి రి ంచుశ్రీ క్రి (Attract 

tion) మధ్య స్థాన మిఘామధ్య శేభాస్థానమే 

యని యెటుంగవలయును. 

అట్టి టి భూమధ్య శేఖాస్థానము Equator కడ. 

చేండి = యుండునని చెప్పకయె చెప్పు 

చున్నది, ఏలయన నెల్లప్వుడు సూర్యు న శకెదురుగ 

తినగ పక్ష లకన్న కొద్దిగనో గొప్పగనో సమో 

పముగ నుండుటయు భూమధ్య రేఖాప దేశ 

మత్యుప్షపి'టేశమని స్పష్టమే, దటణ దేశమున 
ఈశ్వేటకు సమాపమెనకొలంది వేడి యెష్క- 

వగుచు నే యుండును, 

ఇచటిగాలి నిత్యము వేండిమై యాకాశమున. 

కెనరుచుండుటయు, దషీణమునుండియు, ఉత్త 

రమునుండియు బలముగ గాలులు ఈక్వేటరున 

ఏచుచుంటయు నాయుధర్శము మేరకు జరుగు 

చుండవలసినపనియె శకాన్మి భూమి తనలో 

దాము.  దెిరుగుతుంను వేగము భూమియొక్క 

ప చేశములు మిక్కి-లి తక్కువ గానుండు 

ఎకువ పగమునఈ 

J తే Bs ల 

ము af 
€ (ల అ మీణభు)వముల కడక నన్న 

దితుగనలసియుండును. (ఇర వది నాల్లుదిన 'ములు 

లేక అటువదిగడియల కాలమున భూమియొక్క 

మధ్య భాగ మంతయు. దిరుగవలసిన దే), కోన 

అవేగమునకు ఉ తేర దహీణములనుండిీ ఈ క్వేట 

రును సమాపవీంసం బోవు గాలీ వంగి వెనుకబడు 

టయు, మరలుటయు, సంభవించి వేజుదిశల( 

బర్విడుటతో భూమధ్య రేఖా ప్రదేశమున సరి 

యగు గాలి లేకయేయుండును. 

ఈక్వేటరున రుదేసల నిట్టు పర్విడుచు. 

నెల్పప్పుడు నా శేరీతిని భూమినిజుట్టి తిరుగుచుండు. 

గాలులకు ప్రేడు విండ్ను (Trade winds) 

పేరు. ఏట్టప పెక్కు శాఖలు గలవు.. అందొక 

శాఖ దానినుండి ఉ త్రరముగ మన చేళమునకు 



ప్రపంచమున గొప్ప పగడపుచట్టు 

పీచును. దానినే మనము దథ్నీణదిక్ (తెరిపి 
వాయు వనియందుము. 

ప్రపంచమున గొప్ప పగడవుచట్టు- 
ఇది ఆ స్ట్రైలియాఖండపు క్యేన్పులాండుతీరమున 

కెదురుగ కోరల్ సము దమునందు (ఆస్టేలియా 

ద్వీపముయొక్క- ఈ శాన్యదిశయందు) ఉిత్తిర 

దశీణములకు వ్యాపించియున్న పగడపు చట్టు. 

(Coral reef) దీనిపొడవ్రు పండె కండువందల 

మళు, వెడలుఫులు మాబుచు సగటునముష్పుది 
0౮ ధో 

"వేల చతురపు మైళ్ల వైశాల్యము. గల్లియున్న ది, 

దీనిఈ త్రరపుకొనయందు కన్సులాండుతీరము న 

కిరువదిమైళ దూరమును, దవీణపుకొనయందు 

సూజుమైళ దారమును నుండును. ఈమ ధ్యేమా 

ర్లమునందు గొప్ప పాగయోడలు నడుచును. 

పగడవుచట్టుగుండా కూడెడు నోడలు పోందగిన 

లోశుమార్షములు కొన్ని కలవు గాని వాట్ల 

గుండా పీడ లతిజ్యాగతతో నడువవలసియుం 

డును, దీనిన Great Barreer reef అని 

నావిప లనుచుందురదు. 

పపంచమునందలి యెతైన పర్వత 
నిల్టరవుులు---3ఏ ఆయాఖండముల వారీగా 

వివరింపబడినవి, 

ఆసియాఖండము:;__ 

గారీ ంకరశిఖరము (Mt. Everest.) 

సముద"పు సిటిమట్టము పైనుండి లెక్కింపబడిన 

ఎత్తు అడుగులు హీమాలయపర్వతములం 

దున్న ది _౨౯౦౦-౨. 

కి, 2. శిఖరము. కారకోరమ్ పర్వతము 

౨౮.౨౭౮. 

కాంచనగంగ (Kanchangange) పీమా 

లయపర్వతము 29౧౬౦. 

ధవళ గిరి. హీమాలయ పర్వతము _ ILI 

~~ Highest Peak Kuem-lun 2.9000 

251 

2001 
తావ 

Highest Peak Thianshan ౨౧౦౦౦ 
| 

Dernavend Elburz. ౧౮౦౦౦ 

ఆశాశాల్ శిఖరము, ఈ్యానియా ౧౭౦౦౦ 

టయాట్ఫవాస్కు-శి ఖరము కామృట్కా- 

౧౫౮ CC: 

అరిహోఘ లె లే రస్పర్యలము ౧-2౬ ౦౦: 

పుజిసాన్ (వుజియామా) జపాన్ దేశము 
౧౩-౮౮ 

త ఖ్రసులెమాన్ , సులైమాన్నర peer 

రము ౧౧౩౧౭ 

బయెలూఖా శిఖరము, ఆల్లాయిపరతేము. 

౧౧౦౦౦. 

"లెబనాన్ శిఖరము. లెబనాన్ పర్వతము 

౧౦౦౬౧: 

ఎతెన శిఖరము ౮౮౩౭ 

దోడ బెట్టశిఖరము, నీలగిరి రిపర్యత ము౮౭౬౦: 

ఎఖైనశిఖరము (ముసాశీఖరము) నీనాయి. 

పర్వతేము ౮౨౬: 

పెదో ంతలగల రిఖరము. సింహళ ద్వీపము 

౮.2౯ 

టోల్బోన్ శిఖరము .ఈ Gs రల్బరగతేము ౫ ర3౦+ 

అర్చుద శిఖరము (Mt. Abu) ఆశావల్లి 

పర్వతము ౫౬౫0. 

ఆఫీ /కాఖండము 

లిముంజారో శిఖరము తూర్పు ఆఫ్థికా' 

౧౮౬౮౧౪ 

శకెన్యాశిఖరము, 

౧౮౦౦౦. 

కెన్యా తూర్పుఆఫి)కా 

రాస్ దోట్సిన్ 

దేశము ౧౬౦౦౦ 

కా మేరూన్మిఖరము, పక్సిమఆ ఫికా౧౩౭౦౦.. 
మ. కెనరీద్వీసము ౧2౧౮౦: 

మిల్లీ వ (Miltsin) oo అట్లాస్ 

పరంతము ౧౧౪౦౦. 

నఖరము, . అవీ,ని 



పిపంచమునందలి యొైన... 

పత్కిన్ శిఖరము. డా కెన్చర్డ్ ౧౦౩౫౬. 

అంకాశరాత్ శిఖరము, మెడగాస్క-కు దీ. 

౯౦౦౦. 

'పేవిల్ మాంటెన్ శిఖరము, శేఫ్ కోలనీ 

ఆఫ్రికా 3౫ ౫0, 

ఐరోపాఖండము === 

ఎల్ బుర్జు "కాక ఎన్ పర్యతీము ( ౧౮22 

మోంటుచ్లొంకు (Mt te Blanc) ఆల్బుు 

పర గతము 3 

మాటున = ఆల్బ్సుపర 

న్ను ౧౫6౮ య 

ముసింజ రాడు 
య 

౧4202 e 

ర్పడ్వానడీస ds సం ఆస0e 

raped 

ఇటలి చెశను ౧౩౫౩౦౦౪ 

+t హ్ కీ న ర 

Oriler Spiixe ఆ లియా ౧-౨ 
డ్ రి 

(Grand parades) 

రెచ 

మవాస సఫల సీయనరాి నివా; 
బొ / 

౧౧౬౬౧. 

మాలడెట్టా లిఖికము. పెరిసీన్ పర్యతము 

౧౧౧౬౮ 

ఎట్నా శిఖరముసిసిలీ దీపము ఇ టలి౧౦౮ ౮౦. 

Rolo dagh శిఖరము. జెస్పోటో టర్కీ 

౯౮౦౪-౨9, 

Zug. Spitze బవేరియన్ ఆల్బు్సు ౯౭౧౬ 

Carno శిఖరము Apennines పర్వతము 

గర 

క్రెనశిఖరము, (టాన్సల్వేనియా అల్పుు 

శాస ౨౮. 

Galdhoppig శిఖరము, నార్వే చేశము 

ఛో ర౬* 

హాక్టాశిఖరము. ఐస్లండుద్వీపము ౫-౨౦౦. 

జైకా నోవిస్ శిఖరము స్కాట్టాండు దేశము 

౪౪౦౬ 

వెసూవియన్. శిఖరము. నేవిల్సుసమాసము 

pl ఇటలీ శ౦0౧౦ 

2002 ప౦పంచమునందలి యెతేన. .. 

స్నోడన్ శిఖరము 

బటన్ 3౫20+ 

Scawfell శిఖరము, బంగాండు దేశము 

వేల్పు దేశము గటు 

5౧౬౧ 

ఓనీలీయా దీ(పములు: 

హూానాకీయా శిఖరము. హోవాయి దీపము 

౧౩౯౫౫౩5. 

మౌానాలోనా నశీఖరను. 

కిని చాలూ శిఖరము, బోర్ని యో ద్విపము 

౧౨౭౬౦ 

౧౨౬౯౮ | 

Owen Stanley న్యూగినియా ౧౩3-20౫ 

Mte Cook న్యూజీలాండు, ౧౩-౨౦౦ 

ఎంబన్ శీఖరము-అంటార్టి కాదీ(, ౧-౨౪౦౦ 

ఓఫియర్ శిఖరము-సుమిశ్రాద్వి- ౯౯౪౦ 

ళో స్కి యుస్మో- శిఖర ము- ఆస్ట్రేలియా ద్విః 

౭౧౭౬. 

అమెరికాఖండము 

Aconcagua గ ౧౦68 ఛిలీ దేశము ౨౩౧౦౦ 

సోరాటాశిఖరము-బొ లివియా ౨౨౯౯౦ 

చింబోశేజోశిఖరము- 08602 2౧౮౪౦౦ 

ఏంటిసానాశిఖరము ఫ్ ౧౯౧౩౭ 

కోటోపాక్స // ౧౮౮౭౫ 

Popocatipeti శిఖరము. మెక్సికో 

౧౭౮౦౮౦ 

Mt. Hooker Rocky mountains 

౧౬2౭౫౦ 

ఎతెనశిఖరము Cascade mountains 

౧౫౦౫౦ 

సెంటుఎలియాన్ శీఖరము Pasific coast 

౧౨౫౦౦ 

బూమాంబన్సు-జమైకా దీ. ౮౮౧ 

బాక్ (Black dome శిఖరము 
mn: GG శ 

Alleghanees. = ౬౭౦౭ 



ప్రపంచము 

ప్రపంచమున పెద్దదియగు బుద్ద 
ఏగహ ను---దీనిని శామకరాి టైబుట్సు 
ప నందురు, జపాను దేశమున కామకు రా 

పురమునం దున్నది, దాని నొఠతజిం జూచిన 

తిరిగి చూడవలయు నను భాంత్ కొలుగునం తటి 

పనితనము గలది. ఎత్తు 49 అడుగు లుండును, 

మఠళమువెచుకొని కూర్చున్నట్లు 'చెక్క_ (బడిన 

బుద వగ సము మఠముక క చుట్టుకొలత 

న గ. 

ర అడుగుల 5 అంగుళము లుండును, నుదుట 

నున్న వెండీ బొట్టు ముప్పదిపొనుల తూనిక గలిగి 

15 అంగుళముల అడ్డుకొలత గలిగియున్న ది. 

సత్యములు బంగారుతో. జేయంబడి మూండడు 

గుల పదునొకండంగుళముల పొడవు గలిగి 

యున్నపి, చెవ్రులు 6అడుగుల రీఅంగుళములును, 

ముక్కు. మూండడుగుల మూ. డంగుళములును 

పొడనున్న వి. నోటికొలత పొడన్ర మూండడు 

గుల రెండంగుళ ములు. 

ఇది యి శ్తడీలేకులతో. జేయయబడిన విగ 

హము. దీనిలోసల గుల్ల గనుండి, తలయొద్ద 

శకెక్కు_.టకు మె టమర్చంబడి, తేలయొద్ద నొక 

వీఠమున భన ప్రతివ్టీంపంబడి యు 

న పెదదియగు... 
౧ 

న్నది. ఇది J ము! ౧౫ కాలమునాటి 

దందురు, తొొలింట నిది యంతయు నొశమంట 

పమునం దివిడీయుంటె ననియు,౧౩౬౩-౧ర౬ ౪౮ 

సంవత్సరము నందు. గలిగిన 'రెండుగొప్పయు ప్పె 

నలు మంటపమును భగ్న పజుచినను, _దెబుట్పు 

బుద్ధవిగ్యహమును, అందలి దేవశాస్థలమును 

'జెడక యస నిలిచియున్న వనియు నచటివా 

రనెదరు. 

ప్రపంచమున పెద్దవి (The biggest 
in the World)— | 

పపం మున పెద్దగంట---రప్యా దేశమున 

వాస్కో". నగరమునందు Monark of 

2008 పిపంచమున పెద్దవి J ది 

Moscow అని వీలువంబడుచుంజిన గంట, దీని 
యెత్తు డయామోాటరు (అడ్డుకొలత) ఇరువది 

యొక్క అడుగు, తూనికబరువు ౧౯౩ టన్నులు. 

వి వె. ౧౭౩౪ లో పోంత పోయంబడినది, 

వముహాగ్నివలని ఉత్ప్చాళతమునందు నేలంబడి పోయి. 

దెబ్బకు పగిలినది. కవ ౧౭౩౭ వేలం గూలి 

౧౮౩౮ వణకు నై భూమియందు పడియుండి. 

ఎత బడి అటనే నిర్మింపయిడిన ఒక Chapel 

నందు ౦8 గా నమక్చంబడియున్న ది, 

ప్యపంచమున పెద్దగుహ..._ 

“ష్ట్రములందు కెంటకీ సీమలో 

అమెరికా 

తను ల 

Mammoth (Cave అనంబడు చున్నది. 

Bowling Green నుండి ౨౮ మైళ్ళు. Cave: 

City నుండి అటు మైళ్ళదూరమున Green. 

నదీతీరమునం గలదు. వం ది నేకములగు గదుల 

వంటి భాగములు కలవు, కొన్ని "పెద్దవి. వివిధ 

మగు నెత్తులందు( గలవు. చూచువారల కీది. 

యొక్ ప న పాగిసాదమా యనివీం 

చును, చుట్టుపట్ల కొన్ని వింతచేంపలును, కొన్ని 

వింతజంతువులును ఈ పరిసరములందు. గాన 

నగును, చేంపలం దిరువదిజాతుల ఏవింతవేంపలు: 

గలవ6ట, 

ప్రపంచమున పెద్దనాటక శాల జ, “నీ! 

పరాసు చేశమున పారిస్ నగరమున Opera. 

House అనంబరగుచున్న దిమూండుఎశరముల 

పి దేశము నాకిమించిన గొప్ప భవనము. 

ఇందు ర౨౮౭౦౦౦ మంది కూర్పుండుటకు. 

తావు కలదు, దీనిని గట్టుటప ౧౦౦౦౦౮౦౦౮౦౦౮. 

ఫాంకుల మూల్యము వ్యయపడిన దంట, 

ప్రపంచమున నెక్కు_వ పలుచనిబంగారు లే 

కలు-జరను దేశమున బెర్జినునగరపుపనివాండ్రు. 

సాంగలొట్టినబంగారు రేకులను పారిన్ ఎగ్జిట్ 

వనునందు పగదర్శింపంబడినవి. తు 

"రేకలు కలిసి యొకఅంగుళముదళ సరి యగును. 



ఎక్కడను ఛిద్యములు, 

మగు 21860216 Licht వెలుతురు ఏటిగుండా 

-వెళకుండెనుః 

(పపంచమున నెక కవ వేడిగలభూ పడే కధ ము- 

పారరీక చేశముయు క నె న్రెర్భతి క్షా సగపుటె 

శము ప ప్రపం చమున నెక్కు-వ వేండిగల సిటెళ్ళ 

మని సేగందినది, పరిషియన్ గల్భుతరపి దేశ 

మానినుయం 

రంధ ములు లేక బల 

క జః ఇయ 
జేపేట జూన్ వ్ నస 

i లు 

నెలలందు అహార్ని భలయందు నూణు &A ల 

వేడి తగ్గక, పగళ్ళు చుటీ ఇరువది బేశ ముప్పది 
కనీ నం 

నెక్కు-వ పొడవుగల Qs 

డీ? క గ్రీయుండో 
ల 

పప క 
న 

7 

pension Bridge- అమెరికాసంయు క్ర? రాప్త 

ములలో నిన్నూ యారు. పట్టణమునుండి బూర న్ 

అన తము న 1 

Suspension మ. "పెద్దదిగా. చెప్ప 

బడినది. దీపిపొడవ్రు ౫౯౮౦ 

పట్టణమున ప్ పోవునం తేన 

దుగులు, నుధ్య 

మయొక్కాటియె. ౧౫౯౫  అడుగులని 

చెప్పబడినది: 

(ప్రపంచమున సెప్కువ వద్ద దియగు Te 

నా 

ఆఫ కాఖండపువాయవ్యది గను, సళ్చిమదిశగను 

నున్న షహాఠామెడొరి స గందం 

లలో నగొప్పదిగాచెస్పంబడీనది, షహరాయనిన 

ఎడారుల ప్రభువని యర్థము. ఈజిస్థు చేశపు నైలు 

డెల్టా మొదలు అట్లాంటేప్క- (పశ్చిమముు మహో 

సముదగముదనుక వ్యాపించియున్న ది. తూర్పు 
పడమరలకు 3000 మైళ్ళు, శ్రరదటీణములక 

౯౦౦ మైళ్ళు గల్లి ౨౦౦౦౦౦౦ చతురపుమైళ్ళ 

చై శాల్యముం గల్లీయున్న ది. ఇసుకమయమై 

యున్నది, ఇందు ఐదు పది లేశ ఇరువదిసంవ 

తశృరముల కొక సారి గొప్పవర్ష ములు పడుచుం 

డునంట, 'వేసవులందు పగటిభాగములు చాల 

తీక్షమెనవేండి. విసరుచునుండ _ రాతులందు 
చి 

92004 పిపంచమున పెద్దవి 

(ప్రపంచమున నెక్కువయెత్తుగల అగ్ని పర్ణ 

తము- ఇది అమెరికొయందు మెక్సికో దేశమున 

Puebia పుమునుండి నై రృతీదిశ గా ముప్పది 

మెదుమెళ్నదూరమునం గలదు. దీనియతుు సము 

(ద్రపుమట్టము పై ౧౭౭౪౮ అకుగు లనియు, 

ముఖ ద్యార మొక మైలుచుట్టుకో లతగలి ల్లీ, వెయ్యి 

అకుగులలో? కుందునని చెప్పయకినది, 

(పపంచమున నష్కవపొడనుగల వం తెన- 

ఇది అమెరికా చేశమున సాల్లు లేక్ (Salt 

Lake) పె Southern Pacific Railway 

కంపెనీ వారివలన ప్త బడినది _దీనిఫౌడ. 

వేం విమైళ్ళని చెప్పంబనీన 

(సపంచమున నకు] ట్ర. కోటగోడం- 

దీనిని Wall! of China” అను 

చున్నారు. ౧౫౦౦ మైళ్ళ పొకవనియు పది 

He రి? 

మందిసెనికులు నడువగల వెజలువు శలదనియు. 

జెప్పంబనే రం . వ 

పప 7 సము నే 1 

As Wess వ ఇటలీలోని 
ap) 

క్యు ఆల్పుు ఎహ్యుతము (తేవ్య(బడిన Tunnel 

అకు. నికి Simplon అనిసెరు. 

తరలి0 గజములు పొడవు. వంకజులు లేని తిన్నని 

మార్గము, దీనిగుండా ఇనుపదాది వేయ బడినది. 

ఇది 56. (0112764 కన్న చాల పెద్ద సొరంగము, 

ప్రపంచములోని దుర్గములలో _ నెక్కుూవ 

పరాకమవంత మగుదుర్గము-స్బానియా బేశము 

కడ మధ్య ధరాసముదవు పక్చిమముఖ ద్వార 

మున సము దములోనికిం జొచ్చుకిొని, యొక్క 

శిలామయదీపకల్పమున జిబాల్ల రనువేరుగల 

యొకదుర్లమును, ఆదిగువనే అచేవేరుగల యొక 

పాటిపట్టణమును కలవు, అవి బిటిమ ప్రభుతము 

వారివి, ఆదుర్లము కట్టడ పుబలిమిచే మాత్రము. 

గాళ్ళ స్థలమున నుంట న 

నెల ల నధికపరాశ్రమవంతమై దనరారుచున్న ది 



ప్రపంచమున సలి 
ది 

ఇందలి బుకుజుల పె ఫిరంగులు మధ్యధరా సము 

గ అట్టాంటిక్కు- మహో సముద్యమును ప 

శతు9వుల యోడల బారినుండి "కా పొడ(గలను, 

దుర్గము పొడన్ర మూండుమైళ్ళు, ముప్పాళి 

కమైళ్ళ వెడలుపు గల శిలాతలమున నిర్మింపం 

'బడీనది, మధ్య పీ దేశము సముద పు సీటిమట్ర 

ముపై ౧౮౩౫ అడుగుల యొత్తుండును, తూర్పు 

ణము సపడమరదిష్కలం  దీశిలాతలపి, బే 

శమున శెక్క- ఏలులేనుత యేటవాలులేని జు 

తృగుట ఆదిన్స లందు దుర్లమమె యుండును. దుర్గ 

మునకు దవీణముగ సముద )ముదనుక శవా 

వ్రైరుపుర ముండును. ఇది Military ass 1 

నకు అన్యులకు శక్యము ౩ శాదని 0. 

ఇది పొటీషువారి సెన్న్వములుండు దుర్లమె 
ల అ ౧ 

పిపంచములోని వృతుములలో పెదవ 
J లి ద్ 

శుము- (*లిపోర్నియా మహావృవీములు 

ప్రపంచములోని నూతులలో నెక్కవలో. 

తగల నుయ్యి (బౌవి)- బది జర్శను రాజ్యమున 

వil6si8 సీమయందలి 200% నకు సమస 

మున Parnsdrowitz అను తౌవ్రన |పహ్య 

ప్రభుత్వమువారు తవ్వించిన Boring wel 

65/8 అడుగుల లోతు గలది. 

ప్రపంచమున పెద్ద Cantilever bridge- 

నయాగరా ఉకహ్క_కాంటిలివరువం తెన ఆడజాతి 

వం తెనలలో పెద్దదిగాయ జెప్పంబడీనదిం క) నె. 

౧౮౮౪౮ లో నిర్మింపంబడ్ నది. పొడవు ౯౧౦ 

అడుగులు, బరువు ౩౦౦౦ టన్నులు. నిర్మించుట 

యన వ్యయము _౨ ౨౨౦౦౦ డోలరు లని చెప్ప. 

“బడినది, (U.S.A) 

(పపంచమున సె. Movable 021686. 

అమెరికాసంయు క రాన) సులరద లి షికాగో 

2005 పాపంచమున ఎద్దవి 

నగరముకడనున్న పకా గోనదిపె ను నున్న వు లేన 

పప పంచమున Biggest lift bridge అని 

చెప్పడు చున్నది. ఇందు కదలుభాగము 

923 అడుగులపెడవు, అసంగా లండను టవరు 

age దన్న ( తెన్సునది) ) 2౫% అడుగు లెహ్క_వ 

త చెప్పంబడీనఏి, వంతెన ర్ర్మ%ం అడుగుల 

పాడవ్ర.ఇది 

కదలెకు భాగములు “రెండును ౨౦౮౦౦౦౦ 
సౌనులు బరువంటం ' 

యంతయు 30691 bridge అందురు. 

(ప్రపం అ చమున నెఘష్కువా పెద్ద నది. మిససిప్పి 

మిస్పోరీనది. ౮800 మైళ్ళు "పొడవు. 

ష్ 

నఖరము--- హిమాలయపర్యతశిఖరమగు గాం 

నిప్పుడు Mount Everest 

చమున నెక్కువ ర యె త్రయిన పర్వతే 

శంక ననిఖరము. 

(ప్రపంచమున నెప్క_న పెద్ద దియగుసరస్సు- 

అమెరికాసంయు సరావషములకు. జెందిన Lake 
ఆవ ట్ర 

Sup 62102 పిెపంచమందలి + రస్సులలో 
Hf (| 

పైద్రదిగ 6 జెప్పంబడినది. 

స 5 

పొిపంచమున నెక్కువ పెద జెలా.._గంగా 
స ది టబ 

సద్ బ్రహ్మపుత్రా నదులు కలియు తావున (ప్రపం 

చమునందలి ఎక్కువ సెద్దడెలా నేన్చడి 
పు ౨ 

యున్నది ఇది బంగాళమునకుం చెందినది, 

ఘందరవనము దీనిలోని చే. 

పుం నెహప్క_వ పెద్ద అగ్నీ ముఖ 

ద్యారముగల అన్నీ పర్వతము-టీసీనియాయందు 

పోలీ వేసియా ద్వీపసమూహమునకుం జెందిన 

సాండ్వి చ్చిద్వపములలో నున్న Mowna Loa 

అగ్ని శిఖరము. దీనిని Kilanea అనియు నను 

చున్నారు. దీనిద్యారము(072t871చుబ్టుకొలత 
£3 

మూండుమై ళ్ళుండును. ఒకొ-కళటీ దరిశేగి 

చూడనగును. ఇం దగ్నీ కెరటములు దొరలుచూ 

కాననగుచుం డెడినిం 



ప్రపంచమున నక్కు-వలోంతునకు. .. 

వ పంపంచముననెక్కు వల్ (తునకు 

(ద్రవ్వయడిన గోతులు--9ట్లిని గనులుగ 

నున్నవి, అందుబం గారుగను లెక్క వలోలతెనవిగ 

నున్నవి, అమెరికా సంయు, _క్షనాష్ట్రములలోని 

West Virginia గనులు భూమ మట్టమునుండీ 

కం 2౫00 అడగులలోతును, బెజిల్ దేశ 

మున St. John-del-Rey “న ౬౭౦౦ అడు 

గులలోంతను గల్లియున్న వి. ఏట్రిత్రో వేడి 

యధికమైం యుండునుగాన పని నిచేయుటకు విలగు 
చ 

| నటుల es plant ha నమర్చి, 

స చల్లగాలి నంపుచుందురు. ఆయ తే 

Fre మాం గీనచో ఏటియందు. పొన్ హైటు తక్ న 

మీాటరునందు ౧౬౮ ఫ్ 

యుందడున6ట, 

ప్రపంచవ వరన నెక్కుప పెద్ద 
పర్వకపంక్తు లలో దనీణఅ మె*కా పన్ Oa) 

ముననున్న ఆండీసుపర్వతపక్తులు [ప్రపంచమున 

నెక్కు_వ దీర్గ మైనవి. దీనికిం గార్డిల్లెరా స్పగగతే 

పంక యనియు బేరుకలదు, 

నదులలో నెక్కువ వెడ 

అమకికాయందలి ఏమజాను నడి. మజోయు సిడి 

రొ 

ల ల లట న్నా శీ శ 

ట్ర a నసది దయె౯ణ 
రో 

యెక్కువ వెడల్పు లోంతులకుం ౫నాడ సపెరంది 

నది. ముఖ ద్వారముకడ నిదియు నూరుమైళ్ళ 

ప్ర దేశ్రమున సముద ,మువలెనే యుండునని 

చెప్పంబడ్సది, 

అన్నీ పర్యతములలో ప్రపంచమున నెక్కు_వ 

Terrific most అని పేరందిన అగ్ని పర్గతే 

శిఖరము. దఠీణ అమెరికాలోని ఈక్వెడోరు 

ముం 

తూర్పుపం క్రీ కీతుం దున్న డి. 

ఎక్కువ. వర్గములు రియ. తావ్రలలో 
ప్రపంచమున నమ్మవు వర్షము గుకియు తాన 
ఇండియాయందు అసాము జేశములోని. చిరా) 
వుంజియం దని చెప్పబడినది. 

a గగ కోడు నై ఆంజసు ప 

WEE 

దీని నీటిముటము 
ట్ 

పిపంచమున నెక్కువ పెద్ది 

ఎక్కువ పొడవైన నదులలో ప్రపంచమున 

నెక్కువ పొడవెననది ఉతర ఆమెరికాయం 

దలి మిససెప్పీ  మిస్పోనైన్ ? నదుల సృయు క్ష 

(ప్రవాహము, దీసిపొడవు ౪౧౦౦ మైళ్లు, 

ప్రపంచములో నష్క-వఎ తైనతావ్రన గట్టం 

బడినప్రురము. దవీణ' అమెరి రకాలోని త 

'బేళమునందున్న ఖాన్కో-ఫురము, అది సము 

దవునిటిమట్టము పై ౧౩౭౨౦ అడుగులమెత్తు. 

పిపంచమున చెహ్కవ సీతలపి)టేశము. 

ఆసియాలోని సె వీరియా చేశమందలి యాకుట 

స్కు-పురము. 

(ప్రపంచమున "పెద్దద్వీపకల్పము అశేబిమా. 

ఇది ౧౨౦౦౦౦౦ చతురపుమైళ్ళ వైశాల్యము 

కొలది, (ఇండియా ద్యిపకల్పము కాదనక) 

డు న క ప్రక రసుకము 

ప్రపంచమున నెక్కూవయె తై ఆన వీశ్ర భూమి 

(Table Land)టిబెట్లు 'జేశము, ఇదిసమ్ముదపు 

సీటిమట్టము పె ౧౩౦౦౦ అడుగులయెత్తు కలది 

న్న జెప్పంబడనది, 

ప్రపంచమున నెష్క-వపెద్దపుష్పము Vi6- 

00212 regia అను పే రిడంబడిన తామర, దీనికి 

తొల్రింటి పెరు “మహాపద్శము”, 

ప్రపంచములో నెక్కు_వపొడ వెన సటికాల్వ 

చీనామహా రాజ్యములో (గాండు కెనా లనంబడు 

కెటన్ శెనాలు, ఇది ౯౦౦ మైళ్ళ పొడవు 

మంచినిటి పంటకొల(. 

ప్రపంచములోని సరస్పులలో కాస్పియన్సి. 

చెద్దసరస్సు. ఇది ఉప్పునీటిది, ఇది ఆసియా. 

ఏరోపాల నడుమ నున్నది, 

ప్రపంచములోని _ మంచినీటి సరస్సులలో. 

ఉత్తర అమెరికాలోని లేక్ సుపీరియరు . పెద్ద 

సరస్సు. దీనివెశాల్యము. 3౧-౨౦౦, చ! మైళ్ళు. కీ 

సముదివు నీటినట్టముప శ 



'పృపంచములో నెక్కువచిన్న ... 

౬౦౧ అడుగులయెత్తు ననున్నడి, నీరు చాల 

స్వ మైనది. 

(ప్రపంచములో నెక్కువయె త్తయిన గొప్ప 

వృవేములు- అమెరికా సంయు క్ష రాష్ట్రముల 

శో న యోస్రైటులోవయందున్న నురీపోజా 

(గోవునందున్న .మహావృకుములు. వాటిని 

'జెయింటు టీన్ అనియెదరు. అందు గీజే జయంటు 

అను పేళుగల ముహావృవేము చాల పెద్దది, 

(ప్రపంచమున నై సర్షికోద్యానవనములలో 

అమెరికాసంయు క్రరాష్ట్ర[ములలోని Yellow- 

stone National Park అనంబశువనము- 

ఇది 3౫౭౫ చతురపుమైళ్ళ వైశాల్యము, ఇది 

ప్రభుత్యమువా రాకమణలనుండి రతుణనొసంగి 

యున్నారు, ఇందు సెక్కు గెయిషరులు కలను, 

(ప్రపంచములో నెవ్క-వపొడవుగల Lift 

bridge - అమెరికౌసంయు క్ర రాస్ట్రములందు 

షికాగోనగరముకడ నున్న ది, ఇందు Movable 

Part 275 అడుగులు, 

(పపంచములో నెక్కు.వయె లయిన పర్వత 

శిఖరము హిమనత్పర్వతీము నందలి గారీశ్లంకర 

శిఖరము. దీనిని ఎవ రెస్టుశిఖర మనుచున్నారు. 

(హీమాలయపర్వతములు చూడుండు.) 

పపంచములో నెక్కువచిన్న ప్రజా 
[పభుత్వము-- మధ్యథ రాసముద్భ 

మున “Tarolare” అనుపేపగల ద్విపము 

కలదు, ఇది సార్టీనియాద్వీపమునుండీ ఏడున్నర 

మైళ్ళదూరము కలదందురు, ఇది మెల్టున్నర 

ద్వీపము.ఇం 'టేబదియైదుగురు వసించుచున్నారు. 

ఇది పిజా స్వామ్య పభుత్వము. అగాసనాధి 

పతిగ నొళపెద్దను ఆరుసంవత్సరముల కొకసారి 

యెన్ను కొందురంట. ఎవ్వరికిని జీతేములు లేవ. 

“పట్టుటవలన జీవనము. అన్య ప్రభుత్వము లీచేశ్ట 

'పిభుత్వముత జోక్యము కల్లించుకొనరంట. 

2007 

లకు స్వాతంత్ర్యము శలదంట. చేపలు ॥ 

ప బింధిము 

ప్రపంచపు ఏడుమహావింతలు(ఆది 
కాలపుప్తా-- (కదికాలవు పిపంచమందలి 

గొప్పవింతేలు చూడుడు.) 

పంపంచపు ఏడు మహావింతలు 
(ము అదంకా రాలప్పుని--(యధ్యశాలపు (పపంచ 

మందలి గొప్పవింతలు చూడుడు. 

ప్రపంచపు సప్తమహా సముద్రములు- 
సము, దములు gr కుందు, ) 

9సొనకరన న్యాయము పానక 
రసమున కాంగ్గమున Syrup అనియు, హీందీ 

మర  త్తనియు నందురు, కొన్ని వస్తు 

చేసినను 

C 

bes (స 

లన 

భాషలో 

వులు కల్సి తమో స్రపానకర సము 

ఇందలిరుచి వశమై శన్సట్టును. 8 ఫొన్ని టి కలుపు 
ue ఏకప చార మగుటకును ఎన్నిటిని గ 

ర 
CE మె యుకటిగనే 

ంగుదును. 

చేసినను రుచి 

(పసామేలన్యాయము - చలిపందిరి 
(అనయా దాహము లిచ్చు తొన్ట్రకడకు దాపహా 

యుంటను 

తురులైనవా రందబుజేరి దాహముపుచ్చుకొని 

ఎవరిదారిని నావ పోవుదురు. ఇట్టిసందక్భముల 

సీన్యాయము వానుదురు: 

(పసోర్టనౌలిజ(Proportionalism)- 

రసవావశాస్త్రుమునంను వస్తువి భాగత తము, 

రాజకీయమునందు జాతులయొక్క_ యు పార్టీల 

రమొక స సంఖ్యనుబట్టి శాసనస పైట న! 

క ఏచేని తక్కువ 

జన సంఖ్య గల సంఘమునకు 

నొసంగు విధానము, 

ప్రపొండరీయకము-- (పె ండరీయక 

ప్రణంధము--కవులు ర చించిన కావ్యము 

లందు పిబంధములు న్చములని చెప్పబడి 
) | 

నది. గద్య పద్యాత్శేకము లె వరనలు శలినవి- 
| ee ౬ ౧ 

నాననిర యము 
ఫణ. 



ప్రబంధము 

ప్పబంధములని యందురు. |పబంధములు మహో 

ప్రబంధము అనియు, స భిర్రథము లనియు, 

కనోసాబండ్లము లనియు త్రివిధము. 

యవ, గానము లనియు, ss ధ లపియు, 

నాటకములనియ్సు, గద్య కావ్యములు లేళ నచ 

నకావ్వము అనియు, చంపును లనియు6 గూ స 

గలవు, ఇని యు గాన వ్యము లే, 

౧ సహో బంధమూ ఇందు పదు నెన్మి ఏ 

వర్ణన తతత నన విధింపంబడినది, ౧ 

రవర్షనము(ఫురవర్షనము) ,.౨ ళం ణల! Eu ప్ర 

ద్ర ర్యతవర్ణ నము, త్రీ బుతు(వసం తాది పుడ్భ 

SS నం తువులు వః వగ గ నము, సో చంద్రోదయ నే 

సూరి క్యోదయవర్శనము, 2 కవన 

శ్రి 

బీ 
వ స స్ ఫల 

నము ae — రజ 

కములు. కో నుద్య వా నవ నమ్మ ౧౦ 
స డ్ 

వివాప కానర్దనము, ౧౧ ల నమ్మరు 

రతివ్య “నము, ౧౩ కుమారోదయన్థ్న నము, ౧౦ 

మరరజపతేహోనర్ష య ద్నూచన నము, 
pa 

(ఈ 

సు నము, ౧2౭ 

af: 

ద 

సక్, 

యుద్ద నర్గనమ్బు౧౮ నాయశకాభ్యు 
ర్లు 

లో 

౨ ప రా ఇందు Eu చీరో_నిన 
యె 

(జూదమాడు తట) 

యవన వ నము 

పదు నెన్మిది వర్ష వరనలలో. గొన్ని తేక్కువమెన 

(సాధారణ) ప పబంధ మన6ంబడునుః 

3 కుద్యివ్యుంధమ ఇది సంఖ సృ బద్దము 

లనియు, సంఖ్యారహీతము లనియు ద్వివిధము: 

౧౪ సంఖ్న్మబదయు ద, పబంధము-ఇది పదు 

జ వ | 

చతు కశ చాటువు లనియు, వాటుథార లనియు( 

గూడ నందును. 

౧ము _క్షము-ఒకవిడిపద్యము, ౨లోక్య ము- 
హన ల 3 వారథినూల- నాట్లు 

ల. ర లో ఐదుపద ద్య 

ఈపదునొాలుగుటిని 

య యి శకులు. 

ీ స ( | న 

1 " ' Th ‘Cer PT | 
ఖు న టం లా రు, ‘i శ 

ము తొమ్మదిషః టకా ॥ వసరం. తక యో లీ + ౪. న ఖీ 
iy CE mn నీ క . | 

' సట 

2౮0! అ ప్రబంధము: 

టను కా ల ఛాస్క-రమాల- 

ండెండుపద్యములు, ౯ గరికళ- పదునారు 

ota ౧౦ నకుతమాల- ఇ ్రరువదియేడు. 

పద్యములు (దీనినితా రావళియనియుసందురు) = 

౧౧ రాగమాల- ముప్పది రెండు పద్యములు, 

గ్రాం పిద్యామాల - అజువదినాల్లు పద్య 

ములు ౧౩ తత్హ్యనూాల- తొంబదియాబు' 

పద్యములు ౧౮ శతకము- నూరుపద్యములు= 

తజదుగ దీనిని .నూటయెన్నిది పద్యములుగ 

రచించుచుండుటయు( గలదు. 

(-౨) స ంఖ్యార హీతముదంపిబంధము- వది 

ఆణువిధములుగ నున్న ది. 

౧ రగడలు- ఇవి పలయునన్ని చరణములతో 

నొప్కొకరగడగం జెప్పనగును, 
3 కలికోత్క-లికరగడ-నా లేసి పాదములుగ 

నసంఖ్యాముగ ఏర గడలు చెప్పుదురు. 

3 ద్విపద- ,ఇది చరణమునకు శెండేసి 

ఎన్ని చరణములు ముఐచొప్వున 

నగును, 

ర దండము, 

'నెన( జెప్ప 
త్న i 

౫ సింహావణోకనము- అ నేకచరణములుగ 

వచించినగద్యము. వందు ఓరుదగద్య మనం 

బడునదియు నొకటి కలదు. 

౬ మాలికా చంపకము, వీసము మొదలగు 

పద్యములను గొన్ని టిని ఎన్ని చరణములనై నను 

మాలిక గా, చెప్పుదురు. 

గచ్యలు, పద్యములు, దరువులు, తోహ' 

రాలు మొదలగువాటిని గల్పి యత్గానము. 

లనుపేర రచింతురు, 

జంగముకథ లనంబడునవి-- ఒకమట్టుపె 

నంతేయు నొక శేరీతిని పాడ (గల్లునట్లు కంత 

ఏథిపాటలు, ఒళమకుటమును, గొన్ని చరణమూ 
లను గల్లి అనియమముల మేరకు పాటగ పాడం 

దగినంతరీతిని ఎన్ని చరణముల ను శారద 



పశబం ధాంకము మూ ర్రిరాజశవి 

రామాయణమునుబోలీ రచించునవియు నీతెగ 

లోనివే, 

నాటకములు-దశరూపకములు (నాటకములు 
చూడు, 

గద్య కావ్యములు- నవలలు,శథలు మొదలగు 

వచనకావ్వము లనంబర 7డీని. 

పద్యములు- వృత్తము లనియు జాతు 
లనియు, ఉపజాతు లనియు తిివిధములు. 

చంపశములు, మ ల్షిభవికండితములు, శార్దూల 
ములు మొదలగునవి వృత్తములు, కంద పద్య 

ములు, ద్విపదలు, దండకములు, రగడలు, 

తరువోజ, మధభ్యాక్క-ర, మంజరులు, లయ 

గ్రాహ, లయవి భాతిపద్యములు మొదలగునవి 

జాతు లనంబడును, సీసము, గీతపద్యములు 

ఉపజాతు లనంబడును. (ఛందస్సులు చూ, 

[పబంధాంకము మూర్తిరాజకవి --- 
(రామ రాజభూవ ణశవి చూడుడు.) 

(పబంధాంకము వారి వంగావళి --- 
(రామ రాజభూవణుండు, భట్టుమూ ర్రివంశావళి 

చూడుడు.) 

(పబోధ-ో రృ (గీకందుకూరి బాల సూర్య 

[పసాదభూపతి. శెవుడు.అదై (తి. ఈతందు తన 
యనుంగుపత్ని శివెక్టము నొంద6గా దుకిఖా 

కా9ంతచేతస్కు-ండై మ న్న 

ఇగ వసిద్రాంత ధర్మము సనినాటశరూపమున నాంధ 

మున కచించెను. 

(పబోధచందోేదయము కర్త కృష్ణ 
మిళు9ం డను గొడ బ్రాహ్మాణయతి. అడై (తి, 

ఈకండు శు ర్లాద్వెతసిద్ధాంతేధర్షమును. నాటక 
రూపమున సంస్కృతే భాహయందు రచించెను. 

పం భాకరాచార్యు (శం-9దియు నించుక 
భేదముతో పూర్వమిమాంసా (శర్శవాది) 

మతమును బోలి యుండువుతము, (పూర్వ 

252 

2009 ప్ర భాసలిర్ధము (సోమతీర్థము): 

మామాం సామతముచూడుండు),. ఈయన భట్టా 

చార్య శిష్యుడు. | ' గురునిమతమున కించుక శద 

ముగల్లి పాభాకరమత మనం దనరెడిని.( భాట్ట' 
ముతము చూడుండు, అత్మ శూన్యము కాదని. 

యు, ఆనందకోశ మే ఆత యనియు, బుది ద్ధి ఆళ్ళ 

రయొక్క-గుణ మనియు సీతని నుతసిద్ధారకము.. 

ప్రభాయనగెరా త్రవంం--(జనుదగ్నీ వత్స 
ఉపగణము చూడుండు.) 

ప్రభావతి _ఈపేరు గలవారు ముపు(రు 

గాననగుచున్నా రు. వజినాభు డనురాశుసుని, 

కుమారె యొక ప్రభావతి, ఈమె ప్రద్యుమ్నుని: 

భార్య-మటీ మొక (పభావతి ఇం దుని మోహించి 

గొప్పతప మాచరించి తనసాహసముచే నాయ. 
నను మెవ్చీంచినది, ఆమె తప' మొనర్చినతావు. 

బదరీపాచకన్నైత) మని వెప్పంబజెను, ఇట నీమె 

క నియమితు రా _లెఇం, దుని 

| నెంతకు నుడుకకపోయగా కట జ్ర లన్నియు. 

నె పోవుటతో తనకా లగ్నియం ముంది మంట 

చేయ మొదలిడ, నిందుగ(డు 'మెచ్చుకొనియె. 

నంట. అదియే బదర్సీ (రేలు పాచక = వంట్క, 

న్నెైత౦ము, 

సూర్యునిభార్యయగు స సంజ్ఞా దేవి (ప్రభావతి: 

యనునాముము గలడియే. 

జ 9 ణా సప జాపతిభార్య. ఈమెసుతులు- 

పృత్య్యూమండు, ప్రభాసుండు ననువారు. చా, 

రిర్యురును వసువుళే. 

(ప్రభాసతిర్ధము (సోమతిర్ధము)-- 
కతియవాడ్ లోని లు నా సోము. 

నాథకెత్ళముకడనున్న ఒ క పసిద్ధముగుతీర్గము.. 

'దేవపట్టణ మనివేరు. విరావల్ పురమున కాన్న 

యముగ చెండుమైళ్ల దూరమున చేవసట్టణము న 

కొకమెలుదూరము న శానాశీ యను "చిన్న నది 

సముదగగామి యగుచుండును. అసదీక్రీరమునచే 

స్నా నలెర్థము, "దేవళము. గలతావు, శీ ంకృన్య 



పిభాసతీర్థము (సోమతిర్ణము) 

SDA on భాలకాకుండము లేశ బాలుక-ం 

జీపు జలనిలయము. (ఇది సోమనాథ బేవ 

న వెనుకన. న నున్న తావు, ) బ్రీళృష్ణుండు 

హెలికళరీ రమును పడ చిన తావ్రుగం జూపుదురు, 

కలియు గ పారంభదినము నసంభవించినద నియు, 
అటకుం గొంతదూకమున6గల అవురపురి “గోవి 

తలా? యనంబకుతావున నాంటిరాతి యాదవు 

లొకరితో నొకరు కలహీంచి మరణించిన తావని 

'భాగవతమున ద్వాదశ స్క-ంధమున_అ ధా స్ట 
ఊరు 

జ్ అన అట 

ముస 

ప్రాణము న రర అభాషయమున( జెప్పంబడి 
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రజ శర 
చున్నది. 

గి 

బడీనది ఈయు-డోనంట. అనిపాలా నగరము రాజ 

ఛౌనసిగ sag అ కుమారపాలు. డీరాతి 

"దేవాలయమును గట్టించెనంట. ఈనిర్మాణమున 

ప seu మొనర్ఫువా6 

డంటంశే వామచందుండు సి సిద ద్ధ హేమచ్యాకరణము, 

అభిదానచింకామణి తను గ మాలను 

. పొడు. విరావల్ (-చేవీపట్లణిము . చూ, | 

2010 ప్రమ 

కురుత తమున చమసోచ్భేదముకడ స స్స స 

తీనది తిరుగనుద్భవించు తావున వేజొక పభాసతీ 

మై కలదు, అది మహాభారతము, వనపర్వమున 

౧-౨| అధ్యాయమున పృశంసింపం బడినది 

శ్రీకృష్ణుని తండింయగు వసుచేవుం డిట నొక 

యాగ మొనర్చినట్లు భాగవత దథమస్క_ంధ 
ల లు 

మున ౮౮ అ ధ్యాయమున. 'జెప్పంబడినదిం 

ష్ యం రం | SD షం అద్య ఇద అక లంకృమ్ణునితో 'రాధికయు, గోవికలును పునస్సమే 

ళన మగుట ఇటనే యని బ౦హ్మావైవర్హపురా 

ణమున్ర కృష్ణ జన్నఖండమున ౫X౮ అధ్యాయ 

మున న్, -౨౦--౨౩ యందు. జెప్పంబడినది. 

నా జ స (బల్లి భిపురమునుగు ర్పిన శాసనము చూ 

పృభాసుశు --- అష్ట వసువులలో 
నొకడు, తలి సృభాస, భార్య యోగసిద్దిం 

య థి 
కుమారుడు విశంకర్న,. నె డు పి న శ్వకర్ణ సోదరుడు పృత్యూ 

షుంకుం ఇతీండె భష్ముండుగ జన్మించినవాం డని 
నః అ 

"దేవల, 1 నయ, |. ను ) 
స 

—2 జేవలరి ఎ గాత్యము - "దేవల, వినయ, 

వెనేయ, (1 త్ర మా క్రేయపగినర. ) 
/ 

౨ వినయరి ర్థిగోత్ళము - వినయ, _వె నేయ, 

జనదస్థ త్యేయాస్రైయపివక,) 

ర 'బృన్మాదీషీక్యి గోతము- బహ్మదీశీత, 
హరిధర్మ, మ. జాంబవ, ఏనయ (పంచా 

వనన Ry 

హరిధర్శరి క MN 

జాంబవ (కృయారేయపవరం) 

పంవుతి--- బువీ. తండి) చ్యవనుడు. 



వమ వాన తనా 

తల్లి సుకన్యక కమారుండు రురుండు. భార్య 
ఘృతాచి యను నప్సరస, 

పంముదాన్యాయము--భక్రవ భార్య 
వలననే ఐహీళసుఖములలో నెకషవ భాగము 

కల్లును. మజ్రియు నాభార్యకొజశే కన్ని నాధ 

లును నతండు పడవలసివచ్చును. ఇంకను భార్య 

వలననే భ్ర్త సంసారబంధములో. దగుల్కొ-ని 

తప్పించుకొనలేని యవస్థకు _ పాల్చ్పడవలసి 

యుంజెడినిం 

సుఖదుఃఖములు “రెండును నొ కేవస్తువునుండి 
కలుటం బెల్బుతజి నిన్యాయము వర్షించును. 

పం మాణచతుష్టయుము-- తోల్రింటి 
పూర్వకాలమున :- 

౧ మానము-గజకోల. కొలుచుటకు నిలువు 

ఫొడవు గల కట్ట (తొల్రింటికాలమున ఇన్ని 

నిలువ్రలపొడుగని లెక్క. యుండెడిది.) 

౨ జూశము-- తాన + తూంచుట కసయో 

గించుచుండెడీది. ఇప్పటికి నాంధి బేళశమందలి 

కొన్ని దూరపిటేశములందు. తూంచుటకు 
జొకట యని వాదుచుందురు. 

5 స తాలుకా కొలుచుపాత లు, పడ 

కుంచము, సేరు తవ్య, సోల్క గీద్ద మొదలగు 

కా 05 న నాతి "పేరు, 

౪. అక్క- పాదముల (అడుగుల కొలతకు 

లెక్క యని జేరు. ఈనాల్లింటిక“్పపమాణచతు 

పయ” వాని పేరుండేను. 

SAL ప్రమాణములు ౮ (అష్టప్రమాణ 

ములు)-- తరంశాస్రుమున:- 
౧ పాత్య కు ప్రామాణము- ఎదురుగకన్సించు 

టం'జేసి యొక వస్తువు కలదని నిరూపించువిధా 

నము లేక సాధనము. ఈపిమాణమును తర్క 

మోొమాంసా శా న్రములందునను, పురాణము 

లందునను, కోణాదనుతమునను, సాంఖ్యమతము 

2011 ప్నిమాణములు ౮ 

లను, భ్ నంగీశరించి 

త్ర అనుమానపంమాణము- హాత్యకముగ 

నగపడనివస్తువును లోకానుభవ సాదృశ్యముల 

మూలమున నుండిన శ్రైజుంగుటను నిరూవించు. 

విధానము లేక సాధనము. ఈపిమాణమును 

"తర్క మామాంసాశా స్త్రములందునను,పు రాణ 

ములందునను, కణాదమతమునను, రట 

ములందునను. అంగీకరించి యున్నారు. 

3 ఉపమానప్యనూణము - దీనిని కొంద 

తతత. అం ంతర్భూతమని యంగీక 

రించిరి. పృక్యతుముగ నగపడనివస్తువును ఉప. 

మాన: ( దృష్టాంతము) లమూలముగ నుండిన. 

శెజటుంగుటను నిరూవించువి ధానము లేక సాధ 

నము. 
శాత్రుము లందునను, పురాణము లందునను. 

ఈ పమాణమును తర్క_మిామాంసా'. 

అంగీకరించి యున్నారు, 

ర అగమప మాణముు, లేక శ నలా 

ఇము- హొత్యమేముగ నగపడనివసువును తొలి 
అని య 

పర మేశ్యరునినుండి శల్లిన ఆగమములందు (వేద 

ములందుం గాని ఆగనుములందు. గాని, ఈ 

"రెండును ఆగమములే యని యెజుంగునది) 

చెప్పయడుటం జేసి కనువీంపకున్నను అవస్తువు 

ఉండిన ప్రటుంగుటనునిరూవించువి ధా నము లేక 

పాతకము, ఈ పమాణమును తర _వేదాంతఇొ 
VY 

(ప్రుము లందుసను, పురాణము లందునను,. 

సాంఖ్యమతమందునను అంగీకరించియున్నా రు. 

౫% అశాపత పంనూణము - (అర్జాళి 
థి hm థ్ 

సిదము) లా తెలి: సారాంశ మని 
ఢి . 

భావము ఇది అనుమాన హపృనూణములోని. 

యంతేర్భూలే మే యని కొంద అభిప్రాయపడి 

“పగలు భోజనము చేయ. 

కున్నను (బలిసి బలాశ్యు డే యున్నా డు” 

యున్నారు. ఒకడు 

అనునప్పుడు బలాయ స ట్రైయుండుటవలన రాతి, 
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'భోజనముచేయునని స్ఫురించుచునే యుండును. 

దీనిశర్థాప త్తి యని పేరు. పాత్య్ఫ మేముగ(గనపడ 

కున్నను కల సంగతులంబట్టి ఉండినదని మ 

వలన నిరూకింసనగుసాధనము లేశ విధానము 

ఈపిమాణమును వేదాంతశా స్ర్రుములందునను 

వురాణములందునను అంగీకరించి యున్నారు. 

దీస్రీని నైముళ్య న్యాయ మనియు నందురు 

“ఒకడు నడుచుచు వెళ్ళిపోయిన ట్రగుప 

డుటం” జేసి ఆతు జీఏించియున్న వాడే యని 

వేజు గలజెప్పనక్క_ణ యుండదు. = త్రి 

పిమాణముచే నిశ్చయించునవిగ నెణుంగునది. 

౬ సంభవపమాణము - ఇదియును అనా 

స త్తియందుచేరియున్న చేయని కోందఅఫఖ పాయ 

పడియున్నారు. సంభవమన సంభవించినది లేక 

ఫల్లియున్న దియనియర్గము. చెప్పనక్క_జ లేకయే 

ఉన్నట్టు స్ఫురించుచుండుట సంభవ పమాణము. 

కోటీశరనికడ లక్షరూపాయలున్న వని వేజుగ( 

శెప్పనక్కజ లేదు, 

లే 

ప అ సని వాంయ సెప్టలం 
అబి 

జేయుచున్నా డనునప్ఫుకు _వానికడ ee 

వని స 

మును అనుమానపిమా కాం యాలి న మే యని 

వోంచెడిని,. దీని ససంభన మని కొందజనిరి, 

అనుపలబ్దిసరూణము-దీని ని వప నూక 

మని యందురు. 

స్రమాణవ న్య్యదృష్టాని కల్య్యాని 
సుబహూా న్యతితినా సయము- కారణము 
నుండి కార్యము గన్లినన్సై, కార్య మునుండి వీదప 

కొన్ని ఉపకార్యములు (ఫలితములు) కల్లు 

చుండును. సద్యః ఫలితములుగC గొన్ని 

యును, దూరమున ఫలించునవిగ కొన్ని యును 

్పప్పపడుచు ం ఈపమాణ 

నుండును. అవి సీిదాంతపబుపం బడనిది చెల్ల 

నేరవు, అనధికారజన్యము లగునవి చెల్లవని 

'చెప్పంబడినది. -ఈ సందర్భమున నదృష్టము 

వివరింపంబడ (దగినది. అదృష్ట మన కన్సింపనిది 

2012 
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యని యర్థము. అపియత్నముగ నదే సంభ 

వించిన దాని నద్భష్ట మందురు. దానికి 

అపూరమనియు నందురు, అపూర్వ మన నిది 

వజకు లేశ అధాత్తుగా కల్లినదని భావము. 

అపూర్వముకానిది సంస్కారము, 

ప్రమాణవతా దాయాతః పంవాహ 

కెన వార్యతేతి న్యాయము -- స హెతు 
కముగ బుజున్రపజుప౦ బడుచున్న వాదము 

నందలి ధోరణి నా'పుట దు స్పాధ్యమని భావము. 

వాదమునందలిబలము, వోశ్చాహము గల గలించు 

నని అదిర ుంతరార ము! 

ప్రమార (శాఖ) క్షతింయులు--ఏరు 
అగ్నీ కులమీత్సియుల నాల్హుశాఖ లభో నొకశాఖ 

వారుః ఇం దాం సంభూతులుగ ( జెప్పంబడిన 

వారు, వీరి కాదియందు అబు, థార్, ఉజ్జయిని 

రాజ్యము త్ర సంగ 

నది, ఐ = రాజ్య భాగములం 

బడినటుల చెప్పబడి 

గట్టయుండంని పితెతి కలదు. జగము (పమారు 

రీజేశములందు వ్యావించి 

(ఆ 

లచేయనులోకో కి వా 

యుంగన(ట, 

పేరిప దేశమునకు “నవక టిమరుస్థలి” యని 

పెరయ్యను, పది సశుజి నదినుండి సముద్యము 

దనుకను, సింధునది మొదలు యమునానదిదను 
కను వ్యావీంచియుండినది. ఇందు ౧ నవకోటి 

శిఖరము ౨ అర్పుదశీరము, 3 ధాతేమందాది? 

నీఖరము, ౮ ఖై రాలుశిఖరము, ౫ పాక్కౌ_రు 

లీఖకముు ౬ రొదుర్యాశిఖకము, ౭ పూగలు 

శిఖరము నమస ప్పశీఖరము లుంజెనని చెప్పం 

బడినది, ఆదియం దిది తొమ్మిది భాగములుగ 

విభజింపబడి నవక్ టిమరుస్థలి యని పేరంబదె. 

నందురు. ఇదియె క గానము; ఇందు 

స్యమారవతియులలోని ముప్పదియైదు అంతే 
శాఖల వారికిని రాజ్యము లుంజెనందురు, ప్రి 

రాజధానులలో ముఖ్యనులై నవి ౧మ హశ్య 



పామార (శాఖ) రే త!యులు 

రము, ౨ థార్పురము, ౩ మండూపురము, 
"రో ఉజ్జయిని, ౫ చందీభాగ పురము, ౬ 

చిత్తూరు, ౭ _ అర్చుదపురము, | 
రము, ౯ మహామైదానపురము, ౧౦ పద్మా 

వతీపురముు ౧౧ అమరకోట్క ౧౨ చిేేప్ప 

రము, ౧౩ లోదుర్య్వాపురము, ౧౪ పట్టన్ 
అనునవి సెద్దవియై సెరందియుండెనందురు. 

కీ వె ఏడవశ శాబ్దముదనుక (పమార 
,పభునరిశములనుండియె en లేర్పడిన 

న్్ బలమగు పతీతీ శలదు, భోజథక మిందుకు 

'సాదృశ్యమ నెదరు. ఏరి రాజ్యము నర్శదానదిని 

చందావతీ 

ఇడా టి: 

యుండెను, 

చేది బేశపు మ హెశ్యర ఫురాధిపతు లగు 

హపాహయుల్సు చిత్తూరు పభువుల్కు  (పమార 

శాఖాకు తియులుగ( జెప్ప(బడినవారు. రామ 

(పమారు( డనున్న పాలుండు తేలింగానా రాజ్య 

మేలినటుల చౌహోనుల వందివూగధులలో 

నొకండగు చం దనునాతండు తానురచించిన 

పాటలలో? డెల్ప్సియున్నా (డు. ఇది ప్రి వె 

తొమ్మిద వశ తొబ్బకాలమనితీలంపంబడుచున్న ది 

(పమారతీ తియులందు ముస్పదియె దంత 

శాఖలు కలవు, ౧ మోరీశాఖ. ఏరు మగధ 

"దేశ మేలిన మౌర్యులు, ౨ సీ శాఖ, 9 భాల్ 

శాఖ, ర శాంగ్గ శాఖ (ఏరు పూగల్పిభు 

వలు; మార్యారుచేశ మేలినవారు), ౫ ఖై రాలు 

(క ఖైర్బూరుశాజ్య మేలిన వారు. ౬ 

ఉమా, లేశ సుస్తూ(ఏీ రిప్పుడు మహమ్మదీయ 

మతీస్థు? స్లులె పోయి యున్నారు తొలింట పరిది 

. యెడారిపదేశమై యుండెను.) ౭ వెహిల్ లేక 

.వహీల్ శాఖ (బిహీల్) విరు చంద్రావలీ ప్రభు 

వులు, పిమారశాఖ లన్ని టిలోను పే సుముఖనని 

చేరందినవారు. ౮ మెయివావత్ శాఖ (నిరు 

మేవాడులోని బిజ్లోళ్లీ పిభువులు.) ౯ బుల్లర్ 

అవ్వలి వె పున. గూడ వ్యావీం చి 

2018 పిమారశాఖాతతొయుల. = 

శాఖ ఏరిరాజ్యమున కు త్రరపుకెడారి లేక పెద్ద 

యెడారి యనిపేరు ౧౦ కాబా ( తొల్చింటి 

సౌరాష్ట్ర) దేశమున శిరోహి సంస్తానపువారు.) 
౧౧ ఓమ్యా తవరశాఖాకు శ్రియలు వీరు మాళ 
వచేశమును పండెండు తరములు పాలీంచిరిః 

ఇది పమారుల పాలై యుండిన రాజ్యములలోను 

మిగుల గొప్పది, క్రీం మె ౧౮౧౭ యుదము 

నుండి ఏకు స్వతంతతం గోల్పోయి బిీషు 

రాజ్యమున సామంతులై రి) ౧౨ శేహాఠుశాఖ 

యు, ౧౩ ధూండశాఖయు, ౧౪ సౌరతీయ శాఖ 

యు ౧౫% హరెరు వొఖయు (నాల్లు శాఖల 

తత్రియులుు తొల్లింట నూళవ చేశమునందు 
సియా సామంతీప్రభువ్రలలోనివా రని చెప్ప 

బడినవారు, ఇంకను ౧౬ చవొండానాఖు ౧౭ 

జూన్ శాఖ, ౧౮ాస దో శాఖం౯బర్జోటాశాఖ 

౨౦పూ నీశాఖ_౨౧సంపల్ శాఖ,_౨_బీబా శాఖ, 

_౨౨కాల్పూసల్ శాఖ, ౨౪ కల్ళొ శాఖ, 2౫ 

రొహాలాఖొఖ, -౨౬ ప్యూ పా శాఖ, ౨౭క పహారా 

రియా శాఖ 2౮ ఛండ్ శాఖ (ఏరు చంవాన 

నాజ్య మేలినవారు డేజాళశాఖ, ౩౦ ౧ ౨౯ 

బకర్ శాఖ 3౧ జ్ నాశాఖ 39 హొ సాశాఖ 

నా తానో 3౪ రికం3 శాఖ ౨౫% 

ఈ అంతా శాఖలు శాక వ్రంకను గన్ని 

యంత గ్చేదశాఖలు క లవందుకు గాన్ని సరిగా 

తెలియరావు. మహమ్మదీయాన్న న్నత్యకాలమున 

సకితో ఫొందబు బలహీనులై నుహమ్మదీయ 

రు (of లూ ex C¥ 3 
3D ల 

a ల | (3 3 శ్చ ల్ 

[స ద న న క 

(ప్రమార ఖాక్షత్రియుల ముఖ్యపట్టి 
అమలు ౧ళోా ౧ మా పాశ్యరము, 

ఛార్ ప్రకము, ౩ ముకూపురకమ్ము ర ఉబ్బయిన్వి 



ప్యముచుండు 

x చండి భాగపురము, ౬ చిత్తూరు, ౭ అర్చుద 

పురము, ౮  చఛండాిప్రతీవురము, గ మహో 

మైదానపురము, ౧౦ పద్మానశీవురము, ౧౧ 

అనురకోట్క ౧-౨ చిశేర్చురము ౧౩ లోచుర్వా 

పురము, ౧౪ పట్టన్ | 

(ప్రముచుంయా-ాబువ. ఇతండు రవతక 

పర్వతమునం దుంకువాండు.. కమా స్త వతి, 

ప్రమెహము-- ఇృగరోగముమొక్క_ పరి 

ల. ఇందు తత్కారణముగం గల్లిన 

అతిమూత ఏవ్యాధథికూడ నుండును, 

(ప్రమొోంటోరి (Promontory) — 

(అగము చూడుండుం) 

ప్రయాగ--- పయాగలు హీ మవత్చెగ 

నెదు కలన్రః ఖా 

పియా యన. యాగ 

న! తున భవము నాతో 

ముసపె అపి 
వ. 

లనంబడుచున్న వి. 

ప్రధాన మగుపవిత 

రణముగ ననేకనదు లొకవొ కలియు తాన్ట 

లక్కు అనయా ఒకనదిలో వేళోొకనది సంగ 

మించుతావ్రుంకు ప్రయాగత్వ నమూనోవంపల 

బడుచుుండును, 

భరత చేశమున ప్రయాగ యన 

రాషములలోని అలహోబాద్ పురముకడ సంగా 

నదిళో యమునానది 

ప్రయాగ యని బేశమంతటను wath 

మజీయు నత్తావున నె సరస్వతీన 

యా 
ఈటీ 

సంగ ముంపు తొన్హున 

అవు 

ది యంతిళ్యా 

హినియై వచ్చి గంగానదిలో సంగమిిచునని 

వెప్పంబడియుంట త్రివేణి యనియు నందురు, 

సరస్వతి గానరాదు. ప్రయాగ యనిన చేశ 

మంతటుగల పితీతి (గా తలంటి 

ప్రయాగ. ర స... రాగంజ్ 

అనియు, . అవ్వల వీదపకాలమున ెరిగిననగ 

శమున శలహాటా. దనియు. కొ త్తపేరులు 

సిద్దమై, ఉక్కాలమున కు కు యున్నను, 3 ప్రయాగ 
. 

2014 ప్రయాగ 

యని మాఠము వాడుక తగ్గలేదు. ఇట నదీ, 
సంగమముకడ' మర్థన సామి స్టార మున్న 

కారణమున నా'చేనుని వేణీమాధవ సామి 

యనియు, సీశ్లేత మునకు మాధవస్రయాగ 

యసియు ననుచున్నారు. 

ఈ ప ప్రయాగ తిర తీరనాయక మని 

న్ A తిష వేణి మాధవం సోమం భరద్యా 

జంచ వేల వం దే2.మీయవటం, 

ప్రయాగ తర్ధనాయ వే! యని యిటంగల పుణ్య 

సల్ల వివరింపబడినవి. తొల్లింట నిటభరదా( 

జాశగము ముంజెనుః ఆనాటి కివలింగము- 

Fr సంగమముకడ నగ్బరుచక. 

నర్జి కట్టించిన కోటయందు సాండవాగేసరుం 

డగు యుధిప్తి రమ హా రా జుకట్టిం చిన పాతాళపురి 

చేవాలయము కలదు, అందే అవీయవట 

మున్నది. మత్రియు వియాగయ లోపీ'బేపిళ కి 

వీళమును ప సొజాసతివేదికయుం గల తావు, 

పృయాగ తొ లింట రామాయణకాలమున 

న యోధ్య కోసల రాజ్యమునకును,( రామాయణ 

కాలమున కోసల బేశమున కే 

చెప్పంబడ్- 

వలం 
ఢషం. 

జెందియుంగోనసి 

చెప్పబడినది.) చందెవంధక పురాజులకాలమున 
2 

ప్ ఏతి షూ నపుచ రె Cs నకు 'చెంచదియుం జె స్ 

J 

జెప్ప బడినది, ప్రత్ మహూనవురము రాజథాసిగ 

గల రాజ్యమునకు (ప్రయాగ దేశ "దేశ మనియేజేరుం 

డెనని తెలియుచున్నది. ఇటకు గంగానదికన్వల 

నేయుండు జూస(తోొల్రిటి య 

'చంద వంశపు రాజులకు వాతా 

త్య చక్యవ్న ర్రియుు నహుష మహారాజు, 

తక రన పురుముహారాజు, దుష్యం 

కం చే 

తమహారాజు భరతమపహారాజు రాజభానిగ 

రాజ్యపాలన మొనర్చిరసి బ్రహ్మపు రాణము 

౧౦-౧౧౧-౨ Pg లింగపురా 

ణము ౧-౬౩ యందునను చెప్పబడినది. ప పిలి 

స్థానపురము కాలవశమున వెడి, దగ్గమై పోయిన 



“స యా గ్ కా మెశ్యరకని 

జా కతన ప్తూప్పీ (కాలిపోయిన తావు) యను పేశు 

వహించి నేటికి న యున్న ది. 

ప్రయాగ కావేశ్వరకవి-- అంధికవ్ప 

బ్రా నాధునికులందు పరిగణింపయిడినవాండు, 

తెలగాణ్య బావ్మాణు(డు. నిశాఖపట్టణమండ ల 

వాసి కౌసికసగోత్రము. తండ్రిపేరు సర్వేశము. 

"తాతపేరు నారసింహము. 

రచించినది గోపాలలీలాసుభాలహరి యను 

శృంగార కావ్యము. దీనిని రామతిర్థస్వామికి 

గ యిచ్చెను 

ప్రయోజన మనుద్దిస్య న హర 

ప్రవర్తతేతిన్యాయము -ఎంతబుద్ధిహిను; 

డైనను. ప్రయోజనము లేని సనక a 

భావము. 

యోజనానుబంధవనుూ(అనుబంధ 

చతుష్టయము చూదు(దు. అందులో నొకటి.) 

చ 
గర న 

eee (వుర) ను రోహిల్టండు 

కరన సద నుర గో వివో ర్పురమున కు త్త సర 

తళ 

దిశను ఎన్నిది మైళ్ళదూరమున మడవార్ లే 

ముండోర్ 
అనియు వీలువంబడుచున్న 

ది. దీచిం 

రామాయణము, అయోధ్యా ర్ట భారీన చ పనస 
we 

“కాండము ౬౮ అభ్యాయమున. గలవు, 

న నతు న దీనికి మటిప్రుర నొకప్పుకు బరు 

స్స్ య (మతిపు ప్రరము.జూా: కుడు) 

ప్రా ల Shaan ఆ. (సన్నిపాత 

దోషము చూడు డుం) 

పవణుకులగ్ గతం ము--(ప) 0హీణికుల 
యో 

సరద ) 

వరవురముా rhysmes 

శ్రి గరమునందలి యొకభాగము, రాజతరంగి 

యం దీపేశి వాడంబడీనది 

_ పివర? సేనపురము-- (కాళ్ళీర దేశము 

చూడుడు.) 

లని 
ఆని 

3 

2015 పిశస్థ స్థగోత్రము 

పివర్తన ననుసరించియే బితుకు 

తెజ వుండుటా (అధ్యలోక బ్ర 
పివారేయగో తుము --- (వీశవావ్య 

లేక యాస్క-గ ణము చూడుండుం), 

పంవాహిగోత్రము ఆలా వా 
గణము చూడుడు.) 

పనా హేశ్వరవాదివైవము--30 చతు
 

ర్ వ్ సవభేదమళేములలో నొకటి. 
(చూడుడు, } 

కక క్రిపదార్గములు, మలతేయము, 

శివసమవాది: శై వమునందు వలెనే యుండును. 

ఇందు విశేషముగ మారులు. చెప్పబడిన 

నందురు ముక్తా తలు ఈశ్వరరం శీతము
లు. విరి 

శనాది యగునులము లేదనియు మాయా 

బంధము నొంది శరీరేంద్రియములచెతే నై చెపొ 

కానుభనమునందుచు ఇ వ్యాపించియుందు రనియు 

నందురు . మాయాకర్ణలమూలముస బన్మములం 

దుచుండునది యాత్మ (న “ణమ్ఫుయనియుు, పరి 

మకేదికు నందుబచే మాయయు, కర్మలును 

నవ్య వ్ Ne ల్లుననియు, 

యని జెప్పుదురు. 

sa గోత్రము. (భరద్వాజ 
ఇదు నం ల కదు 
NORRIS) ) 

En EN లాం 

D3. శ్గు 

వ్ 
గ 

న 

౮ 

పవీరుయూ- (మలయధ్య్వజుంవ సచూ.) 

పవిరోధనవున్యువు కె లేక పొవిరుండు 

న ర క్షత ఎయు: కు తండి! పాచి 

యో, అజయతోకి మార్త కీయయందలి నిశ్శబ్ద 

గయల లో నొకటి. (ియ్యాన పాణము చూ, +) 

, పక్షస్తగో త్రవము--(టె శన నసగణముచూ
.) 

అ నే 
“ యు లా కా తదా ఉపగణము గ్రశస్టగ్ త్రము (బొకీక్య 

భూడుండుల 



పీసక్తానుప్పస క్ట న్యాయము 2018 సి సము 

పసకానుపసక నా వో ఒ శేపని 
చో అన అవీ 

యందు ప్రస (ఒక తి తము) అనుపస కి 

(వజొక ఫలితము) కూడ గల్లుటయం దీన్యా 

యము వాడుదురు. 

ప్రసంగయానము  శాజనీకియందు 
చెప్పంబడీన పంచయానములలో నొకటి, (పడ్డు 

we 

అ 
- 

3 ము, లేశ వడ్లుణెశ (ర్యములు చూడుడు. 

పసవగండముంలు --- (పోసూతిగండ 
ములు చూడుడు. .) 

ప్రసాదగో త్రను-(కణ్వక పగణము చూ.) 

ప్రసాదుండు-- ఇందిద్యు మ్నునిసంళేతీ 

వా(డగు Sey 

స్రసూతిగండములు (పొసవగండ 

ములు ఇవి జననమునాదు ౧ శిధిగండ 

ములు, ౨ లగ్నగండములు, 3 నతుత్యగండ 

ములు నని య ( ఈగండముల కాల 

ముంగూర్చి ద్ దోషములు చూడుండు.) 

అమావాస్య మ లక సంది 

యందును, 'రచమాహషషులమొవ్ 

దును, దళమిా ఏకాదశులయొక 

దును, పూరిమాపితిపతు: 
ల go Aes 

దును, శెండుగడియల కాలము తిధిగండ మన 

దును మోన మేపములమొక్క_ సంధికాలమం 

దును, అరగడియకాలము లగ్న గండమ నబడును. 

"రేవతి అశ్వినులయొక్క- సంధికొలవుందును, 

ఆశేపా మఖలయొక్క- సంధి కాలమందును, 

శ్యేష్ట మూలలయొక్క- సంధికొలమందును ఎని 

మిది గడియలు" నమతిగండ మనయుడును. 

ఈ ne జనించిన శిశువు 

అకు. ఇాస్తాి క కరీతిగా శాంతిజరుగవ లెను, దుష్ట 

'నమతిములయందు జనించినయెడలను శాంతి న 

విధ్యు క్షముగా చేయవలెను, పర కము 

జనించినశిళువ్రు జీవించుట దుర్గ భము, . 

(పసూతివైరాగ్యము, న గౌనవైరా 

" గ్యము, పురాణవైరాగ్యము నిలుచు 
ఫస దావ్రజా( అంథ రభ్రాశరే క్రి, క్రీ) 

ఉమూతికాండులం- 4 సరసం 

పధమ పాదము, పుష్యమానతతి ద్వితీయ 
తృతీయ పాదములు, పూ న్యాపాఢథయొక్క_ 

తృీతీయపాదము, చిశ్తానవ్మత్రముమొక్ట (పథమ 

ద్వితీయ పాదములు, ఆ శ్వేషానత త్రముమయొక్క- 

చతుర్ధ పాదము, మఘానత.తంపధమ పాదము, 

శేవతినక త్ఫచతుర్ధ పాదము, అశ్వని పథను 

పాదము, జ్యే స్టమూలనకుతముల ఒకటి రెండు 

మూడు నాల్లుపాదములు, తండిజన్హునకు త్ర 

మునము, హై. నీల వాడు గాని జనించిన 

శాంతి కోయవబయును. 

ఇంకను తిథిగండములు, నకుతిగండములు, 

నానీగండములుగూడా శొంటి చేయవలనీనవే 

యగును, మజీయు కషప చతుర గ్ అమావా 

స్యలయందు జననము సంభవించిన శాంతిచేయ 

వలయును, (గండములంగూర్చి దోషములు 

పంసెనచిత్తుండు-- ఇవ్వూప సంతతి , 
సూర్యవంశ మేతీ) యుడు, తేండ్స్ మాంధాత, 

సోదరులు సుసంధి, ధు;వసంధి, అంబరీషుడు, 

పిసెన చిత్తు జమదగ్ని మాను యనియు, 

చేణుక కతండి యనియు, పరళురాముని మాతా 

మహు: డనియు. 'జెప్పంబడీనది, 

ప్రస ను(ఢంాఅ,తి చంద ఏర యాద వవంశ 

కత్రయుండు.. తండి) నేరారు(డు, అన్నగారు 

Tr (శమంతకమణి, అకాపడుళూ. ) 

vw A ప్ర .స్తము--(ఆయుశ్వేదమానము శ చూ. +) 



5 ణన్యాయము ప్పీస్టరపాహ 
Ja) 

ప్రస్తరప్రహరణన్యాయము _ పస్తక 
మన విడి కెడుదర్భ గడ్డీ యని ఛావము. 

మ న. "వేదిశయం 

దాస్తరణగ _వెచిి దానిపెస్మాతల నుంచుదురు. 

అంతమున నిప్శిస్తరమును గాత. మాయగ్ని 

యందే సూూమ మొనర్పుదురు. రెండుకార్య 

ములకు పనికివచ్చుటంగూర్చి యాన్యాయము 

వాడుచుందురు. 

పస్తలదేశము- పాటియాలాసంస్థాన 

రాజ్యము ఇప్పటి ఫిగ్ గ అపార సర్బా 

షూ ఘా (పాంతసీమల కొక ప్వు డీచేరుండే 

నని తిలంపంబడుచయు 

_ మహాభారతము, ౪ ద్ర అవర్వము ౧౭ యందు 

దీని, శంస గలదు 

ప్రస్టానత్రయము- పనిషద్భాహ్యము, 

బగిహ్మోసూలో భామ్యము గీకాభావ్యము వీట పీటకు 

కక మం. పట్టకు వేర్వేరనిద్యాం 

తములవుతములనారు వారి పడుత తం 

మగురీతిని నం. రచించుకొనిరి, 

న్న టిం 

ఉపనివత్తు లన నిట అన్ని నుతములవారును 

అంగీకరించిన దశోపనివత్తు లని యెజుంగునదిః,. 

౧ ఈ శావాస్యోపనివత్ , ౦ శేనోపనివత్ 

3 కళోపనివత్ , ౪ పశ్నో పనిసల , ముండ 

క్షేస్టనీపత్ ౬ మా+శూక్య(ోపనినత్ ౭ తే 

త్తిరీయోపనిపత్ , ౮ వతేేయోపనిషత్ , ౯ 

ఛాందో గ్యోపనిషత్ , ౧౦. "బృహ దారణ్యకోస 

నిషత్ . ఇని దశోపనిషత్తు లనంబడును, ఇంక 

Sr తములు త నా సక్ళలేములును, గీత 

యన భగవద్దీతయు నని యెజుంగునది. 

నం ఇది విశ్ళబాహ్మ 

తకం దొకగణము, లం _దెదుగోత్యములు 

చెప్పయిడినవి, 

_ (అధర్వణశాఖ విశ గ యొవ్మాణులు చూ. 

2019 

కొన్ని దండ, 

స్రిళయము 

౧ పిహ రణగోతిము- ప్రహర్షణ, విలా 
గ. / యె 
లోక వేత్త, (తృయాస్షైయ) 

౨ లోళవేత్త త్తగోత “ము- లోకవేత్త గోత 

శద్కసహస ప్రదాని (రయాగేయ). ) 

ర లోశ వే శ్ర గోల 

బాహు, చిత ౧. (పంచాన్రేయ 

5 చిత 

ఛావబోధ వా స 

ట్ తము-సహ 

, హోవబోధ, మాందిని, చేశిక్ష, (సంచా 

wt సము), 

య. సబాహ్ము 

పహ ణీకంల గ్గ త్ర శరర ఆరం 

వెళ్యుల గ్రరి గోత్ర ములలో నొటి. (వెళ్ళ 

గోత్రములు చూడ a పహిణకుల ((పనణు 

ఏల లేక "సెండ్కుల) గోతొము, ఏకారేయ. 
ర i మ 

(-2౯) గోత్రము, సంస్కాతేగో తము, గార్జ్యస. 

గర్షగ ణము, కరరన  ౪కఏ _స్టంభయజాశ్ళాఖ, 

పమాణిగంథములు ధర్మసింధు, నిర్ణయసింధు. 

సమానగో తము ఆంగిరస, పర్వ లేళుండు దేవల. 

ఫు ప్పూంబ భార్యం పము తప వ 
వో 

a 
ని 

పుష్పసరస స తట్రాకన తం: నుం లవ. దీప 

ఛి 

ములు 3౮ వ్నెతసంఖ్య ౮౦. పనసపండు. 

దానము, కాకరకాయ 4 రనిధయయుము ము 
(as 

ప్రళయముహగోయము నున కల్లినసృప్టీ. 

క యని యెబుంగునది. 

త్రో "లి కల్లీన సృ నశించుటకగు శేర్చాటులు 

చిత ములు, వ నిత్యప ప్రళయము, 

నె వ త్తికపళయమునని ద్వివి య నిత్య 

న. నిద) జెంది మృతినందునళ్తే చేష్ట చేష్షలు. 

దక్కియుండుట, నెమి త్రీ ప్రళయము మృతి, 

| 'నృష్ట్రినందిన జగ ర్త తంతయు పరమేశ్వరుని చెత 

ప స్ వా 



శస శీ యము 

“విధాత లేక బ్రహ్మ” యని నిరూపణా 

“కారము, ఇట్టి మ చర్యలు మృతి 

యన, సృష్టియొక్క కార్యములు, కల్లిన సృష్టి 

యొక్క సశింపు ననిభావము. దీనికే పాయ 

మని పేరు. 

A చేయిమహాయు గముల 

“కాల మగు ౪౨౮౮౦౮౮౦౦౦౮ సంవత్సరముల 

"కాలమును బో )హ్మప పగలని యెబుంగుదుము,: 

దీనికి సృష్టికాల మని పేరు బభహ్మ యొక్క 

రాకికాలముగ నెచంబడిన మరింత కాలము 

పగ యశాలము నందు స్క యంతయు లయ 

మయ్యెడిని, బంక సంధులకాలము సృష్టి రల 

యముల నజుముంగల సంధికౌలములే. ఇది 

నెమితి త్రిక పళయ మనంబడును. 

బోవ ద్మాయొక్క- ఆయు నని చెప్పంబడు 

మనుహ్యమాన ౩౧౧౦౪౦౬౦౦౦౦౦౦౬౦౦ సంవ 

త్పిరములకాలము గతించి, 

మాయువుసమా ఫ్రీ వ వంచల్ నె; సృ సమసించి 

తిరుగ సృష్పిని పర స తలంచువజకు 

జాన ల అల లి WX స స్మృవమయుక పర Dr 

(అనం (గా తీరుగ వేజొక బి హ్మ్ కలుగువజకు) 

పృళయకాల మే గాన స్ప యుండదు. దాని! 

పా పోక్ళతికపృ శయ వం. 

పర ఏ మేన్స్యేరునకు! గలసితె న 

బృహ్మసృృకి ని కహ ఆ మెనట్టి పర మేశ్య 

రునిస్థితికి విష్ణువు నిరూపణాశారము. శీవుండు 

లయావస్థకు నిరూపణాకారము,* బ 

పతనము విష్ణువున కొళదిన మనియు, విష్ణు బేవుని 

అయు వీ లెక్కను ౧౦౦ సంవత్సరములు 

గడచి విష్ణుపతేన మగుట శిన్రన కొకదిన 

మనియు, ఇట్లు శివ్రండుసు నూజు సంవత్సరములు 

గడపి పతనమగుశతన అత్యంతికప్రశ యము 

శల్లును. అట్టితలీ నొళ్ళ-పర మేశ్వరుండే ఆనంద 

లతణమాతు.డై సర్వసంహార మధ్యమునం 

° బహ్మయొక్క- 

దుండెడిని, దానికే మహాపిళయ మందురు. 

2020 

ప్రళయములు-- పిళయ మన సర్వ 
సళ యరము. ఇవి నిత్య, నై నెమి లిక, 

పాక్ళ త్త, అత్యంతిక ప్రళయము లని నాల్లు 

విధములుగ నద్యెతులును, లఘు గురు ప హాళయ 
ములుగ _ద్వెశులును చెప్పుదురు, 

సర్వ న “యమున నిది 9. సర్భచేష్టలుదక్కి- 

యుండుట, 

నైమి త్రీకపిళ యము-జొష ధాదులవల నను, 

యోగ సాధనలవలనను చైతన్యము బాసి చేష్టలు 

దక్కియుండుట, 

న  యమ.-మృతి. 

న గుమ జగ త్తంతయునాశ న 

మగుట, 

లఘుప్రళ యము- తుపాను, గాలివానలు, 

అన్నీ ప్రమాదములు మొదలగు వాట్లవలన 

ఫీరువా రనుభేదము లేకుండ పాోణులు న్లరీరము 

లను విడువవల సీవచ్చుట. 

గురుపాళ యము- ఇది అత్యంతికపిళయము 

వంటి జగ తేంతేయు నాన మగుటమె. 

ప 'క్షాళనాద్ధి పంకస్య దూరాదస్ప 

ర్భనం వరమ్ --ఇది సంస్కృతేభావ యం 

దలి లోకో కి, 

బురద తనకు. దగిలినవీదప కడిగుకొనుట 

కన్న దూరము తొలగి తెగులకుండ తప్పించు 

కొనుటయే శె యమని భావము, 

స్రాంకుప్ట- ప గజానియొక్క- తండి, 

ప్రోకొమ్యసిద్ది- (విదం చూ 

ప్రాకృత భాష--ద్వికతీయపాికృతి. అష్ట 

భాషలలో నొకటి, (భావ ఎన్మిదివిధములు చూ.) 

3 gssnaa ఆ ప్రొళతళేద 
ములు ౬ వాటికల లల. దుపయోగించెడి 



తయా ము 

౧ ప్రాకృత భామ, ఇది తొల్లి మహారాష్ట్ర 

"దేశమున వాడుశీయం దుండెను. సంస్భాతే 

నాటశములందు 

వాడంబడును, 

౨ శౌరసేని, శూరసేన దేశమున తొల్లి 

యాఖఫాష వాడుకయం దుంజెను, సంస్క్య్బృతే 

నాటకములు దధమ పాతల కీభామ వాడ. 

బడును, 

౩3 మాగధి, మగధ బేశమున తొల్లి ఈభాష 

వాడుక యం దుంజెను, సంస్క్యృతనాటకములం 

దత్యధమ పాత్రల భాష వాడంబడును. 

ర పెశాచి, తొలి పాండ్య, కేకయ, నేపాళ, 

కుంతల, చోళ మొదలగు కొన్ని దేశముల సి 

భాష వాడుశయం దుంజెను, సంస్కృతే 

నాటకములం దీభాష రాతసపిశాణాది నీచ 

పాత్యలకు డంబడెడీని, 

న 

౫ చూలికాపెశాచిభావ, ఇదియు పెశాచి 

భాష వాడంబడుతావులం బే వాడ బడును, 

౬ అపభ్గంశ్రము, అడవిభాషగనుు చండాల 

'యవనాది వాతలకును వాడ౭బడును. 

పాతోచితములుగ సీయాతుభాషలు నాట 

'కములందుప యోగింప6 బడుచుండును, మజీయు 

నీషట్బాంళ్ళతములందు తత్సమ, తద్భవ, చేశ్య 

'భేదములచే పదు నెన్న్మిదివిధము లగును, గాన 

అష్టాదశ పా కృతము లని వాడంబడుటయు. 

గలదు. 

సాకృతయోగము (మంతృయోగ 
_ము---(అభ్యాస యోగములు చూడుండు.) 

పొక్కాళినది (Kalinadi East )— 

ఇది కమా న్లివిజను కడభాగమున, యారా!- 

“సమీపమున, కాశాపాణి యనంబడుతావున 

జనించెడి కాళీనది కానేరదు, ఇది 

యని యెజుంగునది. 

2021 

కీ సాతిలకు విదూషకునకు 

పాగగ్ఫోధిపర్వతము 

ఈనదియు కుమూనుడివిజనునం దే గల పర్వ 
తములందు జనించి పూర్వమార్షగమన యగుచు 

సంకాశ్యపురము, కనూజల (పక్క-ంబడీ నడిచి 

ధవళ గంగ గొర్కీ చంద్ర భాగలం గల్పుకొని 
కాళీగంగ యన సేరంది, కాళీనది, కాళినీనది 
యనియు బరయపచు గంగానదియందు 

సంగమించును. దీని పశంస పద్మపురాణ, సర్ష 

౯ యందు కలదు. సుప్రనిద్ధమహాకాలక్షేత 

a మని చెప్పంబడినదీ. 

వాగభావము ---(అభావములుచూ.) 

ప్రాగల్భ్యహినస్య లం 

యథా కాపురుషస్య ప హస్తి = ఇది 
సంస్కృతే భాషయందలి లోకో కం 

శూన్యుని ఏద్య కాప్రరుముని (మూర్ధని) 

చేతియందున్న ఆయుధమువంటి 'దని భావము. 

పాగావసు గ్ 
శా 

ప్రాగ్టతిష పురము---ఇప్పటి ఆసాము 

నందలి గాహతిపుగము,. తొలింటి కామరూప 

"దేశపు రాజ భాని ప్రాస్ట్యోతిమవుక మని పోల్సి 

యున్నారు. 

ద్రింకను వేశృవతీనదీ (ఇప్పటి బేబ్యా) తీర 

మున వేళొక పాస్ట్యాతిపపుర ముండినటుల 

గ్ తము--(శణ్యడపగణ 

రామాయణము, కీప్కీంధథాకాండ, ర౨అధ్యా 

యమువలనను, (బహ్నపఫురాణము 2౮ అధ్యా 

యమువలనను తెలియుచున్న ది, ఇదియే నరకా 

సురుని ఫురమని సరిపోల్చుట యుకము. 

పాగో ధిపర్వతము--ఫల్లుణీనది డ్డ 
ము7 నున్న మో రాపర్యలేము* ఇది బుద్ధగయకు 

వాయవ్యదిశ గా | మూండుమైళ్లు దూరము. 

అక్కియాలోజిక సర్వ్ రిపోర్టునం దు(3-౧౦౫) 

బుద భగవాను( జ కాం గయ - కేన 

నని చెప్పబడినది. . 



మ. పటా 9 

 పొగ్యాల్ పట్టా. -శాకీయంరు గంగా 
పుతు లును, గయయందు గయావళులును, 

ప్రయాగ యందు (పాగ్యాలుపను అఆదియం దొక 

"తెగవాలే గాని తరువాత వేణ చీలిపోయిరంటం 

అలహాబాదు పట్టణమున (వయాగయం దు 

తి) వేణిలో స్నా నమాడు యాతి “సుల లకడ ఏరు 

సుంకము గొనుచుందురు. తొల్లి యగ్బరు చక) 

"గట్ట పునాదులు 

న! నరబలి 

వె అలహాబాదు కోట 

త వేణీసంగమస్థలికడ దీయిం 

యీ"యనిది ఆకోటగోడ నిలువక 

జాణీపోవుచుండే నంట, అట్టికేజీ నొక (పాగ్యాల్ 

_ పునాదులు 

చళివ రికడ “కేన ee 

చ 

వ 

- స్నానసుంకము శ్లాసింపయబడుట (పతిపల 

తన Pe నాకోటపునాదుల దుం గోలో సవ 

సంసిద్దుండ నని విన్న నించే seen అగ్భరు 

అ సాతేం డట జా 

పునాదులు నిలిచి కోటగోడలు లేవు చక 

అక సాోగ్యాలుసంఘమునకు 5 : 
0 స 

మొనర్చువారినుండ నుంకముంగొన పటా 

నిచ్నెనట, నాంటిమండియు తేమ కది హక్కుగ 
ED 

నేర్పడీయ నని వచింతురు. 

(పొగ్విజయి (వృర) tee 

తి అసామునందు జ్యంతియా యనుపేరం అ 

గుచున్న ది, మార్క-ం౦డేయపు రాణము ౫2 

అధ్యాయమున దీనిప శంస ఫ్ లదు, 

పాచార్యగో తను (అగ_కఉపగణ 
Ww లె 

ము చూడుడు.) 

ప్రాికుండు 'బుచయువు)-(పాచి 
న్వాను(డు చూడుడు.) 

ప్రాబనయోగ్యగో తవ వముూ- [జి a 
భిధాదేపగణము చూడుడు, yy 

తండి హావిర్థాసోడు. శ తల్లి ఫ్మణం 

022 పో అనాలి న్యూకం 

పెష్కయజ్ఞము లొనర్పి పాొచీన్మాగకళలు 

జగమంతయు. గప్పిన వాడని సరందినమహా 

నీయు(డు. భార్య శతధృతి, ఈమెయందు. 

సమానరూప గుణ సాహస లక్షణములు గల 

వారు పదిమంది సుతులు గల్లీరి, నా రందరు. 

పచేతసులను ేరుగలవా రే, అందరు తీపస్పం 

పన్ను లే, ((పచేతసులు చూడుడు.) 

స్రాచిన్యానుడు లేక స్రాబకుండు 
లేక బుుచేయువు-- అతి చంది పూకు 
వంశతుత్రాయుండు. తండి మొదటిజన మేజయు. 

డు పనూరుండు అంతిసారుండను నానముంతరము. 

గల వులిసారుండు, 

ఏజ్సాటిసీవు-- (పాకనాకు శూ): 
పాజ్జుడు-- పూరుసంతతి. చందనంశ 

క్షతయుండు. తండి? కుచ రాలు 

పటి (Pr24q06)-వాణిజ్య పరిభాహా 

పదము. అంటువ్యాధు లీ-రేన్రున లేవనియు, పీడ 

యిటనుండి ఫలానా సేవలకు జని వ ర్త మొనర్న 
రో 

వచ్చు ననియు, ఓడకిచ్చెడి య యు త్తరువు, లేక 

అనుముపిపత*ము; 

పొణనాతిసు)_లు .ధావుకుగురూ 
జీ)--పేర బోధించిన మతమునకు “ధాన 

కృత మని పెరయ్యెను హిందూ మహమ్ముది ను 

మతములందలి వేదాంతత త్వ సారములం క 

పీ శేశమతత క్రముగ బోధించుచుండి రంట, 

పాంణనాతిస్కు-నకు బుం బెల్బండ మేలిన మ తీయ 

పృభవులయాదరణ యుండె వడి దంట: ఏరు తమ 

చేవాలయములందు మతేగ్భం ంభములనిడీ పూజి 

చువారని చెప్పబడినది 

ఫిర్రిక్షి పాాణనాతిస్కవైవ్లవు లని వాడుక 

నానుము కలదు. “సమరస వేదు” లని కొంద 

అనెదరు. సర్వసాధారణముగ నందరు ధామకు 

ప్రాచీనబర్హి. లేక బర్తిషదుగు- : 
ఈతండ 

లనివాడుచున్నారు. ప్రాణనాతిస్కునక ధామక్' 

గురూజీ యని వాడుక యుండెనట.. | 



"'పోణవాయువ్రు 

ప్రాణవాయువు (03084) — ఇడి 
మహావాయుమండలియందు ముఖ్య భాగ మని 

చెప్పబడిన గాలి. అం దిది ఐదవభాగముగ 

'నుండెడిని, ఊపిరితియుటలో వీల్చుతజీ లోని 

శకేగినగాలినుండి అక్సి జెనుగాలి శరీరమందలి 

ర కమును శుభ పజుప నుపయోగపడి, కొంత 

.వజకు చెడి కార్చన్తో కలసి _ Carbon-di- 
0౫108 గ నె బయటికి వచ్చి తిరిగి పరిళుభ 

పడుటప మహావాయుమండలియందు శచ్లేశెడివి, 
ఆక్సిజెన్ గాలి లేనియెడల. _పాణములు - శరీ5 

మందు నిలుచుట యుండదు, అగి యురాజదు, 

ఆక్సిజెనునందు రంగు రుచి వాసన లుం 
డను. ఒకపాలు అక్సిజెనుగాలియు, రెండు పాళ్ళు 

హైజోజనుగాలియు (Hydrogen gas) 

కలిసిన ఉదక మయుడిని, ఆక్సి జెను అక్సెశు 
ధి 

(Oxides) లు చేయుట కితరపదార్థము లందు 

కలుపుదురు. ఆక్సిజెను, హైజ్ ఏజెను కలిసిన . 

మండును. Lime light నందిదివాడ యడునుః 

చీని మంటవేండికి లోహము లతుకుచున్నారు, 

పొణవాయువు (0238౭౦౫) ఊపిరి- 
(గీన్స్టఫ్--ప్రోణవాయువును అంగ్గమున ఆ 

'క్సిజెన్ అనెదరు, అది పా్రోణులు ఉఊవీరితీయుట 

యందు తక ఏరా మః అది గాలిలోని (పభా 

నభాగముగ ప క దున్నది. అది 

"లేనిది జీవించుట యసంభవము, నునుష్యులు, 

“జంతువులు, పతులు చేపలు మొదలగు జలచర 

ములే గాక, చెట్టుగూడ [పాణవాయువు నేబీల్చు 

న అక్సి జెనునకు వెలుతురు ముఖ్యమని కనిపె 

'ట్రయిడినది. ఆక్సీ జెనుగాలి లోనికి వీల్పండి, 

Carbon అనంబడుగాలితో కలుపంబడి, పెకి 

ఊపిరి విడుచుటతో ఇకక. 

ఈకార్భను ప. న. రాష్ 

'సబొగ్గు, గాం వైటు(సస సిసములోని నల్లగ వాయు 

భాగమ్సులం గల్లించునదియని వివరించి విడ్ చ, 

2028 పాిణవాయువు ఊపిరిగిన్స్టఫ్ 

దము గాకు కార్వమ వాడుక అవస్థయందు 
Carbon Dioxide అనంబడుచుండును, అన 

గా ఆక్సి జెనుతో కార్చనుతో కలిసియున్న స్థితి 

యం దీకిరువ ర్రీంచునని యెబుంగునది. ప్రాణి 

లు మొక్కలు మొదలగున వన్నియు జీవించు 

టక మువలీిడినతు అమునుండియు ఆక్సిజెనును 

వీల్చుచు, కార్చను డియాక్సెడును పైకి వదలు 

చు డును. ఈపని మృతినందుదనుక విధియే, ఇది 

లేకపోవుట Suffocationyని కంగ్గమున పేరు. 

దీని నిట్లు వదలి సూర్యరశ్చీ (పాణులు జీవెం 

చుటకు ముఖ్యమని తొలుత వివరింపవలసియుం 

డును, దీని పొముఖ్యమునుండియే. ఆంగ్లశ్వా స్త్ర 

నిదులు “Nం Light, No Life”అనుణ క్రి 

నేర్పణు చి వాడుచుందురు. చెట్టు ఆక్సీ జెనును 

చాల తప్టవగనుు, ఆలస్యముగను పీల్చుకొనును. 

వ్రంక్ చెట్టయందు, అందు ముఖ్యముగ వాటి 

ఆకులందు6 గలరంగునకు ఆంగవృత శాస్త్రమున 

“లేంళ0ంూా11ోఅని పెరనయున్నారు. అంత 

పొడవ్చుగన్సు. తిరుసడుగను ఉన్న అళబ్దమును 

నుంట నేము: సెక్కం | జాంగ్లే 

గ 

డట (వ చముగ న 

రై 

సేపే “Greenstuff” అన 

a పుట్టకొక్కు- పనలు 

యు ల 

వట చ ఈసా 

గాజులు (Mushrooms) మొదలగు నధ 

దక్కిన పము 

నం _బ్రదియె 

థి 

మప్పుజా డాతులందుందక్క్ 

చెటమందు 5 స్టఫ్ 

వ 
a లేకుం4ని నిది చెట్టు ఖై నర్ధకమే. 

ఇంశేనుగొందలు నూర్వు రన్నియె ఈగ న్ న్ స్టఫ్ను 
స్రీ 

నని క చున్నారు, శిపగ 

కుపయోాగ 

హాటునందు గలించు 
౧ రు 

నదియె సూర్యరన్మిను చెటున 
ల 

ము గల్లించుచున bane ననెదరు. 

ఏది ఏమైనను వలు కార్చ న డీఆ కై డును 

పీల్చుకొని, అందలి కార్చను. నుప యోగించు 

కొనుచు, అక్సీజనును వ సెక వదలి వేయుచుంకున్ను స్ట్ 



ప ంచికసాముదాయికి భాష 

అది ప్రాణవాయువనియు, పోణులకు జీవనా 

థారమగు ఊపిరి శెన వాయు వనియు మున్ను 

వివరింపంబడి యున్న'దే. ఇట్లు చెట్టుజీవజంతువుల 

కుపయోగించుట వివరింపంబడియున్న ది. ఇట్టి 

కార్చను డిఅకైడునుండి మొక్క_లకపం గాను 

' కార్చనును తేక్కినజంతుజాలమునకంగాను ఆక్సి 

జెనును వేజుపజుప(గలక్ల _క్రియొక్క- సూర్యరశ్శి 

యం చేశఠలదుగాని అన్యత) గాన రాకున్న ది. 

ప్రాపంచిక సాముదాయిక భాషా 
భరత దేశ పుదృష్టినిబట్టి కొన్ని సంజ్ఞలు (పాపంచి 

కసాముడాయిక ఫఖామగ తలంపం బడినవి, ఏల 

యన నటిసంజలు జగ మంతట నన్ని దేశముల 

వారినే నాశేతిన వాడంబడుచ్చు గహింపయిడె 

డిని. సాదృశ్యముగ ముఖ మడ్డముగం ద్రివ్బీన 

వల దనియు, ఇటునటు. న వల్రెయనియు 

చేయి జూచిన ఇ మ్మనియు, హో సము: జూప 

ఇటునటు నాడించిన అక్క_జ లేదనియు గుర్తు 

లుగ నెల్ల చేశములనారి కా శేరీతిని అర్థము గాక 

పోదు. గాన నిట్టివిపోపంచిక భామగా నెణింగిరి, 

బాలురకు గూడ తోంటెడిని, 

కాన్మియధికారమదాం౦ధత మైశ్వర్యవము దాం 

ధతచే నాక్ళమింపయబడిన చి త్తములుగల కొం 

దజు తమభాపయే లోక భాష మున్నుందు కా 

గలదని యాళించుచుండువారు కలరు. ఐరోపా 

వారు లాటిన్భాషను, అంగ యులుఆంగ్గ భామను, 

భారతీయులు సంస్కృతే భాష ఎ కటు వాంఛ 

చుట ప హో న్యాస్సదము. అమెరికావారు తమ చేశ 

ముల నాడుకన' )దున్న రీతి భామల ని నభిలప్ం 

చుట యెన్నటికిని జరుగని పనియె, బద్దకముకల 

వారు న్యాశరణరహితముగ శ్రాషయుంకీన బా 

గుండునని (సులభమని) తలంచినశ్చు sont 

ఇటీవలి లెక్కించుటలమేరప ఐకోపా భామ 

లేడనియు, అవి అజువదికోట్ట జనుల ఖ్ సై 

మిలియనులు) వాడయుడుచున్న దని తెలా స 

2024 
a 

పా ,ణాల్లువాదిమలేము 

'అందాంగభావ పదు నేడుకోటజనులును జర్మను 
తహే గ. య 

పం డెండు కోట్లును, రహ్యను పది కోట్లును, 

శించి ఏడుకోట్లును, స్సానివ్ ఐదుకోట్ల ఏబది 

లతులును, ఇటాలియను _లదుకోట్ట నఏంబదిలత. 

లును, పోర్చుగీసు మూండుకోట్టజనులును మాట 

లాడువా రని తెలియుచున్నది. 

సగటున. (పపంచ మంళేటను పదు నెన్నిది 
వందల మిలియనులు, లేశ ౧౮౦ శోటజనులు: 

(మాత్రమే కలరనియు, వారు మొట్లాడునవి 

3౪౨౮౪ ఫావమలనియు, పాశ్చాత్యులు అంచనా" 

చేసిరి కాని ఇందెంత నిజము శలదో పరిశీలన. 

జరుగవలసియు యుండును, 

పొణహితౌనది  వింధ్యపాదమున 
జనించు వరదానదియు, వె నగంగయు నొకటితో 

నొకటి కలిసి పాాణహీతానది యనంబర(గుచు 

మధ్య రాష్ట్ర ముల గుండా పవహీంచి గోదావరీ 

నదియందు సంగమించును. 

స్రాణాత్మ వాదిమతము- దీనికి హిరణ్య 
గర్భమతే మనియు వాడుక గలదు. ఇడి చార్వాక 

మతముతో సంబంధించినమతము. దానికిని దీని 

కిని గల వేధ -మొక్క్- యాలత్మేనిర్వ్యచనమునందు. 

కలదు. ఏరు చార్యాకులవలె ఇంది)య 

యోగమె అత్నయని గాని, జీవించుట ఇంది 

యముల యధినమం దుండు నని గాని, లేక 

సూలశరీరమే అత్మ యనిగానిి అంగీకరింపక 

ప్రాణము, లేక అత్మ యనంబడునది ఇంది 

యములకన్నను, శరీరముకన్నను వేజుగ శరీర 
మునం దుండునని య నెదరు నీదించుతజి నింది. 

యములు లేకయే(/అనంగా నిం దియ సంబంధము: 

లేకయే) పొొణము వేజుగ నుంట, జీవించుట,. 

సంభవించుచున్న ది, గా నళరీ రేందియములకును,. 
_అళ్ళపను " వేరు వేరుగ స్థితి శలదనియు, మృతి: 

౯ గతం శరీ లేంద్రియముల వలెనె అత్మయు. 



ప (యోగము) 

వరము సీరిసి వరః తక్కిన వన్నియు 

చార్యాకమకమునుండియె (గహింపంబడినవి, 

ఈనుతేక ర్త ర హీర ణన ర్ఫుండని చెప్పంబడినది. 

(చార్వాక మతము, 'ేహాళ్ళవాది మతము, 

కంది మా. వాద్లులము చూడుడు. 

ప్రాణాయాముము (యోగము్ఫ-- 

౧ పూరక మనియు, ౨ కుంభక మనియు, 

3 శేచక మనియు |తివిధముగ నుండి, మూండును 

గలిసినదియె పొణాయామ మనిపించుకొనును. 

ఆ 'యుధారణము ( ధరింపయబడిన వాయువు) 

భరీరములోన నంతళు ఎద్దిని గలిగించుంగా న డృథ 

'శ్రరీరము ఏర్పడును. 

పూరక శేచక కుంభకము లగుపాణా 

యామమే యోగాభ్యాసమున ప్రాధాన మని 

తోంచెడిని, పిట కాలపరిమాణాదులు పలుపిధ 

ములుగను, ఎవ్వ రెవ్వరిశరీరస్థిత శొనుకూలించు 

గుదురునట్టును తెలియ 

గలదు, గాన దానిని అసలుశాస్ర్రుగ )౦ంథము 

"లకును అభ్యా సానుభము నకును వదలి (వాణా 

యావమవిధానమందలి యంత ర్ఫేదములను సజ్జ 

రింతుము గాక్ం 

నటుల వారివారికిం 

౧ పూరకము- వాయువును లోసికి పీల్చు 

టకు పూరశమని పేరు, ఇది నాసికారంధ్యము 

గుండ పీల్చవలయును. పూరక మొ శేవిధము. 

౨ కంభశము- ఇం దష్ష భేదములు కలవు, 

ఒకొొ-క దానియం దింకను అంత ర్భెదములు 

కలవు, 

(౧) సహితము-పది యిరు తేరంగులు.నిర్లర్భ 

సహిత కుంభక మనియు, సగర్భసహితే కుంభక 

మనియు ద్వివిధముగ నున్నది. 

(౮ సూర్య భేద కుంభకము. 

(9) ఉజ్జయీకుంభకము 

(ర) శ్రీఠలము- sg మనియు, 

2ిగ్ర్& 

2025 పాంణాయామము (అభ్యాసము) 

'అవాంతరమున సీత్మాికంభక మనియు భేద 

ములు రెండుగ నుండును, 

(౫) భ స్తిశకకుంథకము, 

(=) భాగమరీసంభకము- వందు ఏకాదనా' 

నసలు (దశనామములు) కలవు. 
ఫ్ 

౧ ప జర వంశ్రనాదావస్థ, 

౩9 మేషఘుగర్షిత నా దావస్ట, ఛిమకీనాదావస్థు 
జ pe) థి 

౫ ఘుటానా చావస్త ఛేరీనా దాన స్థ్య౭ మృదం 

గనాడావస్థ ౮ మేందుఖివాచావస్థ ణా wa 

హొ సో నస కనా దావస ౧౦ మహానాదా (ధ్వని) నస 

పీట ఏ దళనాదము లందురుః (దళ్శసాదమురు 

చూకుండు.) 7౧ జో తిరర్శనానస్టం 
స ఫి 

(2) మరా ర్భాకఘుంభక ము- ఇది మూక్చా, 

కుంభక మనియు, 

ద్వివిధము. 

(౮) శేవలకుంభశము.. ఇది ఒ కేనిధము, 

పావినివంభశ మనియు 

3 శేచకము-పాయువ్రును 

ముగుండా నదలివేయుట. (ఓ కేవిధము.) 

పెకీ నాసికారం ధ్ర 

సా ప్రాణాయోావ నుము (అభ్యాసము )-- 
ఈ పయ ప్రాణాయామ మనిపేరు 

వాయువును లోనికీం బీల్సి లోన pe 

గావించి పెకి వవలుటను “వాయుధథారణ”' 

మనియు [వాణాయామ మనియు నందురు. 

ఇది యోగశ్యాన్రుమునకం జెందిన క్రియ. 
అస్టాంగ యాగములలో నొకటి, (పాణతాయా- 

వ చి త్రేసి శరము నొసంగునది తం 

గల్లించి శరీరబలారోగషము లను దృఢపజచును. 

ఇది పూరకము, కుంభకము, నేచకము నను. 

తీవిధ కీయల చే: చనరారునది. . 

ఎడమముక్కు- రంధముగుండా నడుచు. 

శాగసమునకు చంద్ర స్వరమనియు, కుడిముక్కు.... 

రంధ్రముగుండా నడుచు , శ్వాసమునకు, సూర్య 

స్వర మనియు బెస్టు కలవు, రెండు 



వ మము (అభ్యాసము) 

ముక్కు 

మగ్నిస్వర మనంబడును. అగ్ని స్వరము సూర్య 

చంద స్వరముల కాధార మనియు, కామరూప 

| దై ' ఓ ప్ డన శి ధారిగ సు ననియు చెప్పబడినది 

యోగా భ్యాసి పాణశాయాము మునర్పుతణీ 

నడుము గటిగ బిగించుకొని, పద్మాసనము వె శు 
e3 a) 

(మఠము వై చుకొని కూర్చుండి సహజమగు 

తనసత్తువుకొలంది పూరక, కుంభక, ₹చకములు 

రం ధములగుండా నడుచు స్వర 

నెటప నగునని యోగా భ్నాసప 
a 

i 

యామవిధాన వేత్త తలు నుడి 

శేచశములు చూడు(డు డు.) 

రః (పూరక కుంభక 

'ఇమోగ్గులు పొాణాయామము? పాణవా 

యువుము దానిసహజగతీనుండి మంలీంచి విప 

వీత్రగతి 

కొనుటక ని: నుడి ఉవీయున్నారు, వా 

గవించి నికోధించి యుపయోగించు 

పాతంజల యోగ 

శా స్ర్రమున “యోగ శి త్తవృ త్తినిరో ధక 

అ యోగము చి కనృ క్రిని నిరోధించునని 

పాత ఎజల యోగ సూత్యములందు. జెప్పంబడెనుః 

అనగా చి తే స్టెర్య మని యరము, అటియోగ 
థి ధ్ బె 

మునకు పృథానాంగమగు పణా యానుమును 

గూర్చి యిట పివరింతుము. 

పాొణాయానుములు పూరక, కుంభక, శేచ 

శములుకల్సినది మయొశటియగమ, అట్లవిదినమున 

శకెనుబది చొప్పున నభ్యసింపవలయు నని అను 

భత పరిదురు: ప్రాణాయామాభ్యాస మొనర్చ 

ఉదయము, మధ్యాహ్నము, సాయంతనము, 

అర రాక ము అర కాలములని చెప్పబడినది. 

సూర్యోదయమునకు పూర్వము ఒకటిన్నర గం 

టయు పరమందు గంటన్న రయు(గల్సి మూండు 

గంట ఇటులనే సాయం 

తనమును మూండుగంటల కాలము వా 

ముశాలను, మధ్యాన్న కాలములందు, అర్థరా 
తములందు 

లర కాలము. 
టా 

పదిగంటలన్న రమొదలు ఒంటి 

2026 పొ)ణశాయామము (అభ్యాసము 

గంటన్న రవణికు (మూడేసిగంటల కాలము) అర్హ 

కాల మసి చెప్పంబ* డినది. కొన నాల్గు కాలము 

లందు, కాలమున నెముబదిచొప్పున SE 

మున్నూ టయిజువది పాగిణాయామములు చేయ 

నగును. 

పాాణాయామము పూరక, కుంభక, రేచకా 

త్నకమవి మున్ను వివరింప6 బడినది. వాట్లను 

గూర్చి వేర్వేజు తావుల ప 

అఆనూఃడువు ఆచరించుటకు ముక్క మూయ. 

వలసియుండును. యోగ శాస్ర్రుమున దానివిధాన 
మిట్టు చెప్పంబడినది (నై ప్రీ సంపర్కము లేని బి 

హ్నచారులు, యతులు కుడి చేతిబొటన। వేలితో 

కుడీముక్కు-ను, అనామిక, కనిపీకలతో నెడము 

ముక్కును రం 

మధ్యమ యు ( వేళ్ళుుముక్కు-నకు తగులకుండ 

ముడిచియుంచవలె ననియు, స. వాన 

ప్రస్థులు కకిచేతిభొటన వేలితో కుడిముక్కును, 

తక్కిన నాల్టు వేళ్ళతో ఎడము ముక్కును 

నూయవలె నని చెప్పబడినది. 

యోగశాస్త్ప్రమున పాగిణాయామము కనిష్ట 

పాణాయాను మనియు, మధ్య మ పాౌోణాయాము 

మనియు, ఉత్తమ పొణాయాను మనియు 

మూండు తెజు:గుముగం జప్పయిడినది. నా. 

శాయామమున పూరకము ఎన్మిదియ్యు కుంభక 

ము ముప్పదిశెండును, శేచకము పదునాజును 

సె కెండ్డ కాల మని చెప్పంబడినదిః మధ్యమపా) 

శాయామమున పూరకము పం డెండును, కుంభ 

కము నలువది యెన్మిదియు, శేచకము ఇరువదినా 

ల్లును సెకెండ్డకాల మనియు, అత్తను పాణా 

యామమున పూరకము పదునాజునమ్కు కుంభక 

ము అణువదిఎన్మిదియు, చరేచకము ముప్పది రెం 

డును సె కండ్ల కాల మని చెప్పబడినది, ఈ సం 

ముల మూయుచు, తర్గనియు 

_ దర్భమున ఇట నొక్క-సంగతి వివరింపవలసియుం 

డును. శాస్ర) గంథములందు సె కెండ్లువివరింప(బ 



నే బ్య పాణ యామము (అభ్యాసము) 

డలేదు. ఓంకారమును నుందస్వరమున నుచ్చరిం 

నాక ల చేయిద్యిప్పి 

చిటికె వేయందగిన కాలము మూత యని 

చెప్పబడినది, _పరిశీలించితిమేని ఆ మాతియు 
సెకెండును నొక్క_కు యగునని తేలయలదు. 

పాణాయామము నందలి కుంభకమును పం 

డెగండుమినిట నలువదియెన్నిది సె కెండ్డ కాలము 
J యి య 

వణకు (అనయా ఉ త్రమపాోణాయామకుం భక 

కాలమునకు పండెంకు రెట్ట కాలము) కుంభింపం 
ఉలి 

గలీన కది పిత్యాహోరావస్థ యనియు, అటివి 
౧ య . లు 

౧౨ టగునేసి (అనయా గం మీ33 సెక.3౬ 
009 

కాలమువజకు) కుంభించియు౦డ. గల్పుతజే నది 

moe యగు ననియు, 

ములు పండేం డగు నేసి (అనంగా గం ౩౦, 

మిళ9, సెక.౧౨ కుంభించి యుండంగల్లినచా) 

అది న్ ననియు, అట్టిధ్యానకాల 

ములు పం డెండగు నేని అనగా దినములు ౧౫, 

అటి రణకా ems 

గంటలు ౮, మిసిట్టు3౮ సెకండ్లు ౨ర కాలము 

కుంభించి యుండ (గల్లినతజీ) అది స 

యగునవియు,అదియే పూ ర్షయోగసిద్ధి యనియు 

యోగశ్యాస్త్ర వేత్తలు నుడువుచుందురు. 

(వాణాయామ మభ్యసించులేజ పూరక కీయ 

యందు మూలబంధమును, కుంభశ | కియయందు 

జాలంధరబంధమును, చక, కియయందు ఒడ్యా 

ణబంధమును జెప్పంబడినవి, ఏలయన మూల 

బంధమువలన లోపలివాయువు అధోముఖనున 

పోపండ నాంపుటయును, జాలంధరబంధమున 

లోపలివాయువు కంఠము దాంటి పెకివోకుండ 

నాంపుటయును, ఒ డ్యాణబంధమున లోపలి 

వాయు వంతయు నిశ్భేషముగ వెలువడి పెకి 

వచ్చుటయు ' జరుగును గాన ఈబంధములతో 

నాచరించుట ముఖ్యమని చెప్పబడినది. 

ప్రాణాయామాభ్యా సకాలము నకనిష్థ ప్రణా 

2027 పాణ పణహితే లేక (వాణహితానది 

యామము సిదిగల్లిన్స మేన చెమట పట్టుటయు, 

మధ్యమ పా? సౌయామమనిద్ధిగల్లిన మేను వడ శి. 

కంపము గల్లుటయు, & ల ణాయానుము. 

పోణవాయప బో బొహ వ్మోరంధో మున 

శే భూమిపై నుండి న్ ఉత్పహించి 

కప్పగంతులవలె శరీరము దూ(కునట్లు చలనము: 

గల్లుటయు లతే ణములని చెప్పబడినది. అట్టి 

చెమటను గుడ్డతో నొతుటగాని, విసర స. 

గాలితగులున టుండుట గాని తగ దనియు, అది. 

నిస్త్రాణ గల్లించి వాల వెడుగుగం బరిణమించు. 

ననియు జెప్పంబడినదిం న 

కాలమున నెయ్యి, సాలు కలిసిన యన్నము 

ననియ్యు - మార్గ్షగమనము, 

శ్రమ, ప నరీరక నము, ఆవాస 

ముండుట, త్రీ సంపర్కము తపక వర్జింపన లె 

నియ్య తగని వనియు. చెప్పబడినది. 

వొంణాసనముా యోగ శాస్త్రమున 

జెప్పంబడిన యాసనములలో నొకటి. కడి 

మడమ నెడవుతొడపెన్కి పడీచేతిని కుడి మోం 

ఉంచి, ఎడమలఅజచేతిని ఎడమ. 

(ప్రక్కను భూమి నానించి, ఎడమమోయడాలీ 

సిడి ఎడమమడమను లింగ 

వనమున నాకా, వేళ్ళను భూమి నానింఛి' 

కుడి వెపున కొరగియుండుట జా తానూ మనం 

బడును. 

ప్రాణ-హణహిత లేక సొణహాతా 

నదిావాళ్ళా వెయిన్ గంగల సంయు క క్ష(పవా 

పో ఈ శ దరికి స్పణితానది. 

యనియు వాడుక యుండెను. దీనింగూర్చిన 

భుజించుచుండ పలి 

కాలి 
A= 

నెడమ భుజము సె 

“ల అగ్నీ వురాణమున -౨ 2౧౦ యందును,. 

పద్మపు రాణమున ఈ త్తరఖండము, ౬-౨యందును 

గలదు. ఇది గోదావరీనదిలో సంగమించు నది, 

సంగమమునుగూర్చి బ వ్నాఖుకాణమున ౧౬౧ 

అధ్యాయమున పంసింప బడినది. 



క 2028 పోభాకరమతము 

ప్రాణుంయులారే నడి ని షు ణాతే శ త. తల్లి న పట తడ న్మః me ఆత్మ వేతన మగ నని చెప్పం 

కుమారుడు వేదరిరస సగ 

యర న ప్రాణ) లు నప్రవిధములు--౧వుణ్య 
(పాయ్ ( చేవడా నసవి ద్యాధరగంధర్వ యత. 

కిన్న రకింపురువు సిద సాధార రో త కిశాచ 

జాతులు, _ ౨ మివ పాఎణులు (మానన్రుల్బు, 
/ 5 

పాపపాణులు ఐదు బె; బగులు. ౩ వృకుజాతులు. 
\ 

(తేరు గుల్ల లతాదులు), ర జలచర జాతులు 

(ముక్స్యకూార్శ కిమికీమింగిలాదుల్ఫు ౫% పళుజూ 
mt Es 

తులు (చతు పాద జంతువులు మొదలగునవి) 

ఓ పవ్నీజూతులు ( రెప లుగట్లి యెగురునప్సీ, 

య. చిన్న చిన న్న వురుగులు మొదలగు 

భుండు మగధరాజు. శొళ్ళష్తునివెరి భీమసేను “లన చ 

కా సిహాతుం 5 నవా(డు, 

సపాసిసిది-- (సిది-సిన్తులు చూడుడు). 
Ee ఎం re టు 4 

వంత్రనవం౦- దీవిని ఆనందవుయ 

శోశాత్తక మత మని కొందటు వాడియున్నారు. 

ఏలయన ఆనందమయకోశ మే యాత్మ యని 

ఈమ తాభిపా)9యము. ఇది జైమిని రచించిన 

'పూర్యమిామాంసామతేము ననుసరించి యున్న 

నుతేము. దీనిని నెయాయికమత మనుటయు. 

గలదు. 

ఈమతమునకు కర్త (పాభాకరుండు. ఈయన 
'బాట్రమతక_ర్షయొక్కం శిష్యులలో నొకఠండుం 

(భాట్టమతము చూడుడు. పూర్వమిమాంసా 

మతము చూడుడు). ఈమలేమునందు అత్మ 

నె సర్గిశముగ _జడస్వ భావమునం_ దుండును. 

మనస్పం యోగమున జానవంతే మగునని చెప్పం 

సిద్దిం చుచునే యున్న దనియు, 

బడినది, బుద్ధి విజ్ఞానమయకోశము నం దుండు 

నదిగా. జెప్పంబడీ ఖద. జ ఆత్మకు గుణమై 

యుండునదిగా చెప్పబడినది. 

వివేకము లేనివారికి ప్రతీతియు కలుగనియట్లు 

స్ దవ యం ఖా నాత్సుకు బుద్ధిగుణము 

లేక ముండదని. చెప్పబడినది. "కావున నే 

అత్మ మ య నెడిగుణయు. కము గాకుండినతఅీ 

జడమని పోల్పంబడినది. జం ఆనంద. 

మయకోశ మనంబకు నాత్మకు వు 

గల్రంచుగుణము బుద్ధియె యని తు జ్య 

క స అత్మప 'సైనగుణ మై మెయుంటు తి 

ప్రముగ నుండుకతన వివేక మెజుంగనివారి 

ప. నురకోడపిః +. ఆత్మజ్ఞానము పాణి 

యందు నిత్యజ్ఞానముగ | నుండ లే దనియు, అది 

అనిత్యముగ నైయున్న దనియు. జెప్పంబడినదిం 

ఆత్మతో నమునస్పంయోగమునం  గలెడి 
ల ల న గాం; ర , కవీ 

జ్ఞానమునం చే ధర్నాధర్షవి వేకము, రా్నN్న a 

ములు సుఖదుఃఖములు మొద లగున వన్నియు. 

ఈము తాల యము: ఇచ్చులు, 

ప్యాయత్న ములు, అభిప్రాయ భేదములు కరూడ 

ఆజ్ళకు మనస్పంయోగమున సంభవించుచేత 

నావస్థకుం జెందిన వే యని మ తాభిపాయము. 

అత్మ శూన్యము కాదని యావమతమునందు 

సిద్ధాంతము చేయంబడినడి. ఏది అనుభవించునో 

అది ఆత్మ గాన ఒకరిని(అనం గా వారియాత్మేను) 

“శూన్యా వస్థ ననుభవించితివా?” యని యడిగి 

నచో లే దనిన ఆయా త్న శూన్యము కొదని 

నాము 

నమే భవించితి” నని ఉత్తర మైనచో శూన్యత 

ననుభవించి నయాళ్మ 'శూన్యమునుండి వేతైన 

దని తేలుచునే యున్న దనియు, ఎైనను అత్మ 

వేటుగచే కన్సించుట అత్మ కూన్యము "కాదని. 

యామతేసి రుక్మ 

జేశియుంకునని 



పాయణగోతము 

.పభాకరాచార్యుని చేశివండగు భాట్టునక 

నా _ర్రికకారు? డనియు వాడుక కలదు, 

పొయణ గోతవలు-- (విష్షునద్ద ఉప 
లో WU ఈ అల 

స్రయోసవేశము _ తనకు 
జ చతుటీంగి దానికి సిద్దమై దర్భశయ్య 

గా శయనించి ఎదురుచూచుచుండుట. పరీతీత్తు 
(ప్రాయోప వేశ్హ మొన ర్చెను. 

వ్రారభ్ధములు నమాండువిధవుఎలు" 

౧ | os తాను (ప్రయత్నించి 

వేసిన కొర్భ ఫలితమును తౌ ననుభవింసనగుట, 

మృ 

2 అనిచ్భా ప్రొరబ్ధము- అప ప్రయత్న ముగ 

తా నొనర్న్బసి కార్య ఫలితము తనకు నిర్భంధ 

ముగ oo తొ ననుభపింప నగుట 

3 ప రెచ్చా పా రబ్బము- అన్యుల పియర్స్ 

మూలమున: గల్లినఫలీత మన్యు లకు? గాక 

తనకు సిద్ధించి తా ననుభవింప నగుట, 

ఈపయకత్నే ములు చేయుటలు, ఫలితములు 

సత్ఫీలితములుగ 6 గాని దుష్ఫృలితములుగ 6 గాని 

యుండునని యెణుంగునది. 
ఖు 

(పారోహి లేక సాలోహి గోత్రము-- 
(గత చూనుండు.) 

స్రార్ధనాననము-- యోగళాస్ర్రుమునం 
ఇప్పగుడిన ఆసనములలో నొకటి, ఫీరాసన 

మునం గూర్పుండీ 'మోంకాళ్ళపై నిలిచి చేతు 

లను హృదయమందు చేర్చుట ( (బె కోడించుట) 

శ నస్ మనంబడును. ne కుండ 

నిషీప బోధ మగునని ₹ చెప్పబడినది. 

ప్రాకోదర గోత్రము-(హికగణముళూ,) 
ప్రావర్యగో త ము(నిక్భృవగణముచూ.) 
సలి గ్యూతము. వ 

స్టా స 

2029 పాసము 

స్రాలంబాయన గూతృము- (ఉప 
మన్యు గణము చూడుడు.) 

సొార్ధితస్వప్ప ములు--(స్వష్నశాత్రు 

ములు చూడుడు 

(పాసము-- పద్యములకు యతిపాస 

ములు ముఖ్యములు, (యతులు చూడుడు 

పద్యమందలీ న. "మొదటి 

యతురస్ట్థానమును అయావద్య ములకు విధింపం 

జాన వే అవగస్టానములు న 

చప్పంబ సనమ అటులటే రెండవయు కుక en 

ములు పొసములని చెప్పబడినవి. లాకుణిపలు 

పాగసముల నాజు భేదము లనిరి, 

౧ సుకరపాాసము- సర్వసాధారణముగ 

నాల్గు పానములందు రొండవయతురము లేశా 

తరములుగను, 

అచ్చులు మై గలవిగను (అనంగా లృ ఈ, 

య, ఐ,ళూలు మితములుగను, ఇ ఈ 

a స్క వట్వసుడియు మిత ములుగను, ఉ, క 

ap డీలు నరక తాగను సెజటుంగ6 జెప్పం 

బడినది.) ఉండీ సుకరముగ6 గుదురునవిగ 

నుండిన సుకరపాస మనంబడును. 

వాటపె గదియించి యుండు 
app 

జ దువట్రార పాస సము- కటువుగను, సులభ 

ముగం గుదురున ట్రుండ కనిరీతి యకురములుగను 

విసర్షపూ ర్వకముగ నుండు పొ9 రసలు మొదలగు 

నవి దువ్కు-రపా)సము లని చెప్పంబడీనది+ 

3 అనుపొస్త సము - ేఫయుకాతురములు 

మొదలగునవి చెప్పిన అనుపొస మనంబడునుం 

ర దిషా సము లా పోిపస్థానాతరము, 

త ర్యాతయతవ రము గూడ రెండేసి మలు 

.నాల్లుచరణములం దొ శేరీతి అ జా [న 

మనంబకును. 

గో .తపాోసము ఎ న, 
స “a 

తన్లాాతి , చెండక్షరములు. గూడ నొ కేరీతిని 
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మూ డేసియకురముల 
జెప్పిన తప్రొస మనంబడును. 

నాలుచరణములంద:ః (6 
౧ 

౬ అంత్యపాసము- రెండవ పా సామీ 

ములు విధిగాం జెప్పి చరణాంతకాతరములు 

పాసలుగనె భావించి నాల్లుచ చరణములం జెప్పిన 
) 

అంతే త్వ పాస శ. 
శ 

పొసములు ౬ (షట్సా సములు)- 
న 

౧ సుశకరము, 9 దుష్పరము, ౨ అను, పాసము, 

ర అంత్యపాసము, ౫ ద్విప్రాసము, ౬ త్ర 

ము 

ప్రాసాదవాసిన్యాయము- వా రామేడ 
లో నున్నా రమటలో సర్వదా ఆఅముడలో 

నున్నారని యర్థము కాదు, ఆమేడయున్న ఇంటి 
థి 

యం దుదురని భావము, 

పిఆదమిటజనులు- కౌ 

రము మెరకు ఆదాము, 

దాడిమజన్నులని చెప్పంబడీరి, అన౭గా కా అత 

వనుతధ 

స్నష్నింపయిడినవారసి భవనము. దినిని సర యుకి 

చువారును వారియందు కొందజు లేకపో లేదు, 

అంలేకుపూర్యమును పృపంచమున ఉను లురడ 

శనియు, వారిని [76 Adamitesపనుట సమం 

జస మనియు తలంచెడివారు కొందటుండి రట, 

వారిచే ఆదము ఈవ్రలతో పా”రంభమైనది 

కొ త్రసృష్టి యనియు అదివట కండినవారి 

నల కా త్లేసృస్థవారు కలిరనియు( జెప్ప6 

పజెనంట. ఈవాదము కి. వె ౧౫౯౨-౧౬౭౬ 
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గారిచే నుద్దరింపంబడి వారీ అనుచరవర్షమువారికి 

“ప-ఆదమిటీ?లనివే పేరు వచ్చెన స్ చెప్ప(బకినది. 

ప్రిజూడీస్ (Prejudice)  -ణిజ్భపరి 

భాపాప పదము. పూర (సంబంధ ముని యర్థము. 

ఉ త్రరస పృత్యు త్త తరములలో పూర్వ్యసంబంధ స 

తశరరులకు. ఈవాిత . బొధింపకుండునటుల 

0 పమిల్లెన్గయిలిజమ. 

దర్శిలా ఉ త్తరములలో wాthout prejudice 

త్ర వాయుదురు. వాట్టప పూర్వము చెల్లింప 

వలసీనదానికి Pre Pre-ferencial అందురు, 

సిన్సాఫ్ వెల్పు పదవి -- ది ఇం 

గాం నస్రు రాజ్య కార్య సంబంధమున భరత 

దేశపు యువరాజుపదవిం బోలినపదవి. భావిళ 

భూపతిపద ఏకి అర్హ తే( గల్లీయున్న వారి కీపదవి 

నిచ్చి వేల్పు బేశవుసామంతునికే జేయుట కీ“ స వె 

౧౩౦౧ నుండియు నాచారమై పదతిగ us 

చున్న ది. అప్పటి భూనాధుండగు ఒకటవఎడగర్లు 

శ అప్పటికి తన చ్యేస్టసుతుండ పగ నుండిన 

ఎడ్యర్హు అనుపేరుగల see కీపదవి' 

నొసంగి, వేల్పు సామంత రాజ్యము న కధిపతిగ 

నికుద మొసంగెను, ఆయనయే యీోపదవినం 

దిన మొదటి రాజపుతు6 డట. నేంటికిని నై 

దరుగుచు నడుచుచున ది. 

ఫ్రిఫరెన్సు (Preference)-—-వాగజ్య పర 

ఛాషహాపదము. దీనికి పలువిధముల ఉపయోగ 

కలిని. 
i -నసామాన్యపత్య ముల పెడసికోంతు బయటి 

గములు కలవు, నియమితమగు వః 

'పెట్టబడకపూర్వము చెల్తింప(బడ వల సినప, తము 

లకు ౩6629066 Bonds అని 

లకు Preference Share లేక 

Stock అనిపేరు. Ordinary అప్పల బాకీలు 

టి. అనల ముర అప్పులను 

తీర్మానము చేయుటప ఒక దివాలాఆసామోా: 

ఆస్తులను విని యోగించుటకు 

చేరు. ఇటివాటా 
రి 

Preference 

Prefersncial 

payments అని పేరు 

ప్రి మిళ్లెన్మయిలిజ వ్-- Premillen- 

mailism నిత్యేమగు శాంతియు. సత్యమగు 

నానందమును పొందుకాలము క్రీస్తు రెండవ 

మాజు భూలోకమున నవతరించునవుడు పొందం 

గలమను నమ్నుకము. 



స్రమెజి (Primag6)--వాణిజ్య పరిభాషా 

పదము, పీడయందు వేయు సామానులfreight 

కు కలివి తీసికొను పన్ను, ఇది పీడయజమానికి 

Chartering, వార్చేజి, Lighing :Pilo- 

t2g6 మొదలగు వ్య యములకు( గాను నియ్య. 

బడునదిం టడపెనుండి సరకులను దింపుటకు 

ముందు ఓీడయందలిసరపలవిలువను నమూవు 

చేసుకొనులెక్క-కు Prime Entry అనెదరుం 

ప్రియంవద--ఈవే పేరుగలవారు పెక్ట్ ౦డ్రు 

గలరు. నహుషునిభార్య పేరు [వియంనద, హె. 

తల చెలిక త్రియ చేశొకషి)యంవద. 

ప్రిష్టునంపచంసాదేశవు-9స్పటి బీహారు 
"దేశమున పేరుంజెనని వాడుక గలవు. ఇది 

ప్పి స్ర్కి ఫ్టన్--(ఆంగ్లవైద్యమున ట్ 

ముల కౌషధనిర్ణయవిధానము చూడుడు.) 

బంతి లేక హవిర్చుక్కు-- పులస్త్యుని 
భార్య, నామాంతరము హవిర్భుక్కు-. 

ఎంతితోపె పెట్టునది పిడికెడైనను చా 
లునన్నట్టు--(అంధులోకా క ) 

బతిలేనికూడు పిండాకూడువంటి ది- 
(అంధిలాకో | క్రిం .) 

(ఎతిద్వితయా- అశ్వయుజళుద్ద ద్వితీయ. 

పర(దినము. (పండుగలు, పర్వములు, విత 

దినములు చూడుడు.) 

స తోద్దారిణీనది- ఇప్పుడు దీనిని పెరీ 
యనుచున్నారు. రాజు అమతావృున మహానది 

యందు. జేరుకొనును, 

(బమియమ్ (Premium)—వాణిజ్య 

'పరిభాషయందు ఒకవ్యవహారమున 

దాలనెంబడి చెల్లింపవలసిన మూల్యములలో 

Chess 

నొకవాయిదామూల్యమున కీఛీరు వ ర్తీంచును.. 

పిని కౌన్సిల్ సభ--9ంగ్భాండుభాపతి 

208! వీవీ కొన్సిల్ సభ 

యు భరత బేశపుచళివ ర్రియు నగు నర పాలుసి 

యాలోచనాసఖ, భరత దేశపు ఉన్నతన్యాయ 

స్థానములనుండి అవ్పీళ్ళు వీవీకాన్సిలునకు 
తా సర్వసాధారణమైన = సంగతి 

గనే యున్నది. అట్టి అవ్పీళ్ళయందలి న్యాయా 

న్యాయముల నారసి తీ ర్మానించుటకు భూపతికి 

సలహాలనిచ్చు నందలి పి ల్యేకసభకు * 

యల్ కమిటి ఆఫ్ ది పిపకౌన్ని ల్? అ నెదరు* 

ఇప్పటి బ్రిటీషు పఏకొన్సిలు చరి త వేళర్వేటు 

కాలము ఎందు వేర్వేజు విధములుగ నడిచెను. 

మూ :డవహాసీY నరపాలునిః కాలమున నది 

Barons యొక్క అధికారపుసభ నుండే 

జ్యూ డీపీ. 

కంటం అప్పుడు Magnum Concilium అనం 

బడెను. ఒకటవ ఎడ్యర్లు భూపాలుని కాలమున 

భూవలికి శేవలము నకశవంర్థిగనె Royal 

Council గా నుండె నట “వేజొకప పడు 

అనగా శెడవ ఎడ్వర్దుభూపతి కాలమున 

Concililum Continuum Secretum 

లేక Privatum గా నుండెడీది. ఎన్మిదవ హి నీ 

భూపతికాలమున వూన్ ఆఫ్ లార్డు అనంబడే 

నంట, అుతవనుక నీసభ బ్రిటీషు పార్ల మెంటు 

లోనం గాని, కూడ జరుగు 

చుండు నావార ముందునది వాన్ ఆఫ్ లా 

గా మూజిపోయినది, పారమెంటులోన జరుగు 

సభగా నెణుంగునది. న 

టా. టు వెలుపల సూడునదిగా నున్న 

సభ పెద్ద శెబిలియనుతో నంతరించెనని యను 

కొనంబడి నదికాని అట్టు కాలేదు. రెండవ కిఛర్లు | 

వెలుపల గానె 

ప్వభుశ్రుకా. అమున పీ కౌన్సిల్ తపక 

నంట కాని క్ర. నె a నకు వీదప దీనిం 

గూర్చి es 'డెలియకుండెనుం. 

ఏడవ వ పానీభూపతికాలపుకడను దీని కొ 

అగాసనాధిపతి యుండి నట్టు తెలియు చున్నది. 

కాని ఎన్మిదవ హాని నృపతికాలముసం డిడి. 



మ మూ రిరాజకవి 

చక్కని ఆర్థనై జేననుస్టికి నంచెను, అనయా 

క్ర వెం ౧౫౪౦ క చక పనిచేయ స 

రసభించినది. తొలుత సదునాజు పదునేడుళ తా 

బ్లములం దీసం సంస్థద్వివిధకా ర్యా చరణము లొనర్సు 

స సు. మంగళ సగరులు క తము 

లందు కౌన్సిల్ బోర్డు అనంబడు కావున గూడి: 

రాజకీయన్య నహారముల నాలో చించి, నరపాలు 

నకు 

నారములందు స్టార్ ఛే భంబరు అనంబడు క 

సలహా నిచ్చుచుండుటయ్సు, బుధ శం 

(ైసిడెంటు రూజు వెలు గ రి, 

పెష్టర్ ఆస్ లైట్ (Pressure of 

light) —( వెలుతురు కల్గించు నొ తిడి చూ. 

ఫైయిరరీన్ (Prairies) —& 3 శరఅమెరి 

కాజోకములందు (పచ్చి కపట్టియు న్న్రమైదా నప్పు. 

(సమతల) (పజేశములకు Prairies అనిజ్లేరు, 

Land portions చూడు(డు, | 

గూడి న్యాయకీర్శాన వ్యవహారములను విచా 

రించి న్యాయమిచ్చుతీర్రానముసీయన రపాలున 

సలహో నిచ్చుచుంటయు నై నయుండేను. ఈసు స్థ 

ఎనర్చిన ఇతరవ్యవహారములత నివ్వాస 

మునకు బని లేమ, క్ర, "వె ౧౬౮౧లో లాంగు 

పార్టమెంటు కొవీకౌనిలుయొక్క.. 1 కౌ స్సు 

దూర మొన బోస్టశార్యములను రద్దుపజచి 

ర్చెను, గాన నంతటినుండియు సామా జ్య మున 

కద్ పుడక తల నిలుపం 

బణెను. ప్త ట్రనుటవలన నిది స్వతింత్రముగ 

న్యాయస్థానము చేరదు. భూపాలునకు 
సలహా నిచ్చుటయే ద్ భూపసతితీ రా 

నమే స తముగ నుంబజెడిని, | 

(బటిషురాజపరంపర చూక్తుండు, బి 

) 
(Proof of 

arate గాన 

0 

యు 
వా రను-టుహౌాసులు చూడుంకు, 

ap) 

(ప్రూఖ అఫ్ పుడ్డింగ్ -- 
pudding is the eating of ib) దాని 
ఉపయోగము దానికి శలినయా మోదమునుం 

డియే తెలియు ననుట క వాడుచున్నా రు. 
| న్న 

అంగపీమలుదు ఒకటవ జేమ్సు నర సతి పాలించు గ్ 

కాలమున, నాయన శే నీ జికక్రొత్త త్రభయ్యము పి, 
రంట, డాని నాతండు. భుజింప(బోవ్రచు. గప 

ట్ి పల్కెనంటు, అదియాదిగ నీడ్సక్టీ ప ప్రదా 
రములోన్సికి వచ్చి సామెత యాయె నంట. 

పి 
క 

పెంసిడెంటురూజు వెల్టుగారి నౌల్లు 

పోయింట్ల విదెశరాజ్యాంగవైఖరి, విధా 
నము---ఈసుపసిద్ధవెఖరి, ఏిధానము ఆంగ్ల 

మున Four point foreign policy of 

United States of America by వితల 

dent Roosevelt అని వాడుచున్నా రు. బది 

వె. రారే 

గుణముగ( బృకటింపంబడినదిగా తలంపలుడు 

చున్నది. దీని నాయన (వె, ౧౯౩౯ ఫీ బేవరి 

సాారంభ కాలమున. శ. ఒకపెస్ కాన 

రెన్సున క్ంప్ పోశటిం చెను, 

ఒశటవవోయంటు- ఒక కారకము నందు తేన 
శే 

జనాలు దేశకాల పరిస్థికుల కను 

లఈొ-నంజేః యు సట్టి సాహచగ్నసఖ్యతెలను అమె 
ఇ ల 

రికాసంయు త స హ్ ' మంగికరింపదు, 
ఆమ! 

(US. As 

Alliances.) 

రెండవది- (పపంచవాణిజ్యము పి వారిది 

అను ధర్మమును రహీంచుటయందు గ సంంరా, 
పః + సుముఖత నహించుచున్న ది, (UV, Se. A. 

favours the maintenance of world 

ప), 

18 against entangling 

trade for everybody.) 

మూడ వది- అయుధబలములు తగ్గించుటకు 

గాని: మితమును నేర్పుచుటకం గాని నడుచు. 
ప్రతి వయుద్యమముతోనై నను అ.సంరాషపం. 
సంపూ రసానుభూతి గట్టయున్నది, (౮, 9, Ay 

స is in eens sympathy with any’ 
and Overy effort to reduce or lis 
armamentg)e - 



-ప్పరక్సిజెంటు రూజువెలుగారి. ., 
స ట్ 

నాల్పవది-తానును ఒకజాతిగ (పపంచజాతుల 

అనోన రాజకీయ, అరిక సాంఘిక, సాంతం,త 

Moher య. వ 

వుటయందు సానుభూతి గల్లియున్న ది.( వడ. 

as a nation, is in sympathy with 

the peaceful maintenence of the 

political, economic, and social inde- 

pendence of all nations of the 

world.) 

దీనిని బ కటించుటయం దాయ, గాసనాధి 

అలో "రెండురాజకీయసిదాంతముల ననుసరించె 

నని తలంపంబడు చున్నది, అందు మొదటిది 

“That Economic Solutions are more 

vital to recovery than political 

remelies” అను సిద్ధాంతము దీనికొజుకు 11- 

ternational economic readjustment 

ఆయన అవసరమని తలంచెనని తోంవెడిని. అగు 

నేని దానికి Fr66 1266 అవసరమని చెప్ప 

శయ చెప్పుచున్నది, విచెశ వాణిజ్యము ఆటంక 

ము లేక పితీవారికి సందుబడిలో నుండవలెనసి 

ఆయన తలంఛెనని యూహింపంబడుచున్న ది. 

"రెండవది “God neighbour” సీదా . ంతేము. 

దీనినే Samaritan Policy అని యనుట 

యుంగలదు. “The good neighbour 

who respects his own obligations 

and respects the sanctity of his 

agreements in and with a world of 

neighbours” అనునది దీనికి స వ 

తము, 

'దినిప్రకటనకు ముందు కొలందిదినములుగ 

"పెరూ చేశపు లీమాపట్టణమున జరగిన పశ్చిమ 

గ అంతర్జాళీయ మహాసభయందు మనో 

సిదాంతము అధర్మము (Manro Doctrine) 
ధి 

పశ్చీను గోళార్ధ దేశ ప్రభుత్వము లంగశరించ్చి 

255 

90838 పేతలు- 

యుండు ననియు, ఇది ఏర్షిపోత్సాహముననే. 

నడిచియుండుననియు6 గొంద అనుమానిం చుచు 

న్నారంట, (మన్ "సిద్ధ పిదాంతము చూడుడు, 

ప్రెసిడెన్సీ en ఈస్టిండి. 

యాకంపెనీ పాలన 65 మన యాంధా'ది. 

చేశము లుండినతజీ వో gfe లెసి సిడేంట్లు పాలిం. 

చుచుండిరి, దానినుండి శ న్స pres 

"రేర్చడీ నేంటికిని స్టికముగ వాడుకయం దున్న ది, 
య 

ప్రెస్ బైటేరియను (కై స్తవ) సిద్దాం 
ల m0 a 

తరు సెస్ బెటరు_ అనిన 
Es 1 సర ది? గః | ౨నధర్మమున జ్వేషు డని ( ద్దయని). 

యర్థము: ఈపరు బోధకున క న్వయించును. 

చర్చియుదో ర్థిగుల క్తీశ రన్యయించునది యై యెనను 

అన్యు లీమతస్తుల నందజ నీచే పేరుతో వాడు 

చున్నారు, స్కాట్లాండు చేళమునం దీమతస్థులు 

కలరు. జేష్టులచే Here ey 

సర యని పిరియభిముతము. 

పురాతనప్పు 

క కణుపు అత్త -లAglaia rox-— 

Bt A సం వ్యంగుక, వీయవర్లా, 

వీీయవర్డీ, వీీయవల్తీ, ఫలిసీ. _ దీనియాకులు 

క వ ప. ఈ చెట్టు సాదా" 

రం. ఘాల్ స్రియంగు అని ద్యవిధము. 

బ్య 

ఘాల్ఫు లియంగునం దొకవిధమగు సుగంధ 

ముండ 

దీని సమూలరస కపాయములు బలము 

గల్లించ్చి అతిసారము, 'జ్యరదోవము, రక్షో 
త్యము, వాళదోషము, విదాహదోషము నడం 
చునని చెప్పబడినది. 

ప్రేతపర్వతము- (గయ చూడుడు.) 

బతలు-- (పశ రైణలతేక = = ప్రేత), 

ఐదు ee ౧బ్ వ (సృష్టి మక పర మేశ్వ 

రనిరూప తాకారము), ౨ విమ్హవు. ఏర మేశ్వరుని 

సితినిరూపణాకారము), ౩ రుద్రుడు (లయ 



rs 

నిరూవణాకారము), ర ప (ప మేశ్య 

రుని ఐశ్వర్యా కారనిరూపణా కారము), ౫* సదా 

శివుడు (సర మేశ్వ్వరుని అధికాశ సిగూపణాకా 

రము): ఈ మెదాకారములకు పంచ పోలేలని 

రం | పేకయన నెప్పటికిని 
(a 

పర మేశరునిశ కీ కిని 

మహీమను) పరవా పతా 

ఈరికాకదని యక 

య [ 

సనాసీనా(ఐదు మహా 

“కారములం దధ్శిచి యున్నది) అనిఅందురు. 

ఈర శ్రీకి ఐవుకూపములు ౧ సరస్వతి, ౨లమ్మే, 

3 పార్వతీ, రఉన్ననీ, ౫ మని నోన్ననీ అని. దీని. 

గూర్చి న. న 

వతమునందునము చెబ్బంబ: సన బ్రహ్మ, 

వము, రుద, ఈశ్వర ) సదాశీవుంను పంచక ర్ర 

లనియ్కు పంచభ ర లనియు ననుచున్నారు. 

ర్ట లనుటయందు చౌ పదీ పాండవు 
లని ఇట తలంపరాను. 

బ్రష్యంగ గూత్రనా (గక్షజపగణము 

చూడుడు.) 

పంచభ 

పైంమర సలం కరెంంట స్ 
{Primar y air currents) & §5 దమేణ 

భ్రవము లనుండి భూము ధ్య శేఖ వైపుగా భూమిని 

ప. సముదమును గాని అంటి క్రందుగ విచు 

శీతల వాయు వ్రలును, భూమధ్య రేఖకడ ee 

'యక్కుటం జేసి చులకనయెకొంతవజ కాకసమున 

నుత్తర దమిణధున 
ముల నెపుగా విచు వెచ్చని గాలులును Pri- 

కగసి అటనుండ్ పైగా 
ఫూ 

mary air currents అనంబకును, (వాయు 

వ్ర దాని కార్యములు చూకుండు,) 

అ 9 సరి ఫ్రానెట 3 స ( Primary pla- 

nets)—( సోలార్ సీస్లమ్ చూడుడు.) 

క పై శ స్టర్ {(PrimeMinister) 

అంగ్లస్నోమాజ్యమున | పథా నోద్యోగి (వ పధాన 

మంత్రి యనియర్లను,. బిటీషమచశవ 8 రిగారి! 
సలహాలనిచ్చు bes ఈయనను _నుండవచ్చును, గాన  Kn0% 16౭ (విజ్ఞానము) 

అప 20 
'ఫౌరిటగోరాన్ విదాంతము 
yy me 

Premier అనియు నందురు. 

సభ్యు. డెయున్న వాండును, హాస్ అఫ్ కామ 

న్పునందు ఎక్కువమంది. సభ్యులకు నాయకుండు 

సనో నమ్మకస్థు డుగనో ఉండినవాండు కావల 

యును, ఈయన శేవినెట్ మంతుల నెన్ను 

కొనుస్టతీంతేకేకలవా(డు, జీతము నెలకు నాల్లు 

వేలపెను లందురు. 

వె gon (గక చూడుడు), 

క 9 వేటు ఎరేంజిమెంటు (Private 
arrangement )-— వాణిజ్య పరిభా బూపదము, 

& = ఉభయ పార్టీల అంగీకారము పె మధ్యవర్తుల 

తీర్చు. అవసరము లేకుండునట్టు అయినఏ ర్సాటు. 

ఒక చన్న నీమిఖుడ్ కంపెనీకి 

పార మెంటు. 
షి 

Private 

Company అనియు నందురు. 

పొంటగ్ రాస్ సిద్దాంతము — దీని 
నిటుల వచించుటయె స. ఈ Protagorus 

మహాత్ముం చెవ్వండ్ తెలియవచ్చుట లేదు. 

అంగోయుల నాన గంథములందు దీనిని థియరీ 

యని వాడుచు దానిని “Knowledge is 

only relatively true” అని వివరించిరి 

అది మూండుఫాగములు, 

౧+ Positive knowledges is impo- 

ssible. మానవ తన్నములు, 3 

స శ్చేర్టీవ్రి నుండు 

నవి కావ్ర గాన Ep న స్త 

యింప ఏలుండదు, అవీయట్లుణన్న టగపడుచుం 

జున్ డానింబట్టియే యన్యులు యోచింపవలసి 

ద్ర మానవుడు సన శాత 

— మాత ముండువాండుం 

తాల వే న్వేజువస్తువులు వారివారి 

కగపడున పెజుంగం అ అనగా 

గృహందణుడుచున్న వి. గాన వేళ్వేజు మన్గు 

మ్య లకు దోచిన పదార్థవిజ్ఞానము చేర్వేటుగ 
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లు 

is relative అని వెప్పబడవలయు నని 

భావము, 

9. Our knolwedge of particular 

things depends upon the relations 

in which they stand to other things 

_వేర్వేజువస్తువులం గూర్చి వేర్వేజుమానవు 

లకు ఆవస్తువు “గు 

లతో గల్లియుండిన 

దర్భములనుండి 

నేర్పడినది కాదని భావము, 

(లేకయున్న) సంబంధ సం 

కెల్తినది గాని స్వతేంతిముగ 

3. In Psychology the view that 

sensations oniy possess importance 

when related to other simultaneous 

or immediately previous sensations 

in the mind.. 

తఈాా-లికముగం గాని అంతపం బూర 

మష్పుడే గాని మనస్సునం దురడిన స్మారకము 

(Sensation )vతో సంబంధించినవిగ నుండి 

ననే అప్పుడు గల్లినస్మారకము పాగముఖ్య ముగ 

దోంచు ననెడి "కర్మను మానసిక శాస్త్ర 

(Psychology) సంబరధ-. తుని భావముః 

అనగా నా శా న్ర్రసంబంధభగ్శ మట్టుండునని 

ఛానము. 

ఖా టనరహా వాణిజ్య పరి భాహయందు
 

ఠి 
“అనంగి కారము చేష్ట బ్రిషము లేకుండుటో

 

ర 

'దెల్పుట లేక అంగీకారనిరోధమున కర్ణము, 

(పొడ్యూని= ౩ వాణిజ్యపరిభా సాపదము. 

Produce అన చేయుటయని యర్థము, చేతి 

పనులకర్మా గారపు యజమానికి We 

అనిపేరు, అటు చేయించుపని Production 

అనిపేరు, అట్లు చేయించుటకు వలయుపని 

వాండు వాం డపనికిని Productive labour 

అనిపేరు. 

సము 

సొఫిమనాలీజమ్ 

(పొద్దుతిరుగుడు చెట్టు (సూర్య 

కాంతపుచెటు)- లాం య plicatume 

ఆంగ, Sun flower tree. సం, అదిళ్యే 

భకా, నూర రభ es సూర్య భక్తా, సూర్య 

ప త్రేకిస 

ఈజూ తవ వృశేము తీయగలదనియు, దానికి సూర్య 

సూర్య వృ క సూర స్టికౌంతేవృతుః, ఇంకను 

లతాయని చేరని ము జెస్కంబడినది గానీ యది 

ఇది యేపేట 

ఎచుమి ఏచు సూర్యుని 

కన ఏ బెక వైపున నో తిరుగు 

సీ సూ-దెటని పరయ్యెను. వ 

దీవిపూలరెక్క_ల కాడలు దీసికివి తనములువాటిం 

యచ టను గాన రాకున్న ది 

mw. Rt hoe 
జుసి చు ; ఇ 

వెపునక లక 
a__ 

చుంశుం గాన పొద్దుతిర రుగు వు 
ళ్ 

జ డా 

మడి మె 

గొన్ని బేశములవారు నోట నములుమండున 

గల్లియుందుకంట, దీనిని నూర్వావ ౫ 
GY oo 

చెట్లని నగ్ని సీమల: రు వీలుతునని తెలిసెటిని. 

దీనిఎండినఅకులందు కడుపునొప్పి నినారించు. 

గుణమును ఎండినకాడలందు మ (ముకి 

గల్ప్ కం కువ స వ్యాధి 

ని నారించుగుణము Me. సతు? స 

కషాయ చూ ర్రములందు క వరోగము, దగ్గులు, 

తుయరోగముల .న 

పాతముము గాచి: పం) చ్చిన 

డంచుక క్రి క లదయు, వేడి 
ఆరి! 

శనసరాయము పోక కాపడమిచ్చిన నదముల: 

బలహీనత మాన్సుననియుం జెప్పంబడినది. 

ప్రొప్రెంటం రంసెని (Proprietory 

Company )—- వాణిజ్య సంబంధ పరిభాసా 

పదము. తమకు భూములు గనులు త్రవ్యుటమొద 
లగు సనులకుం గలియుండియు, నందొక భాగ 

మితరులకు వెరువ్వవహో హోరమునకు గాను కొంత 

లాభమిచ్చు నేర్పాటుతో. నెసంగిన కంపెనీకి 

Parent Company యనియు, Proprie- 

tory Company యనియు వేరు. 

(పొఫిసనాలిజమ్ (Professionali- 

కయ శ్ర లికి సంబంధించిన గుణము లు అధి 

_ కారములు, వ్ గలిగియుండుటనుగురించిన కళ 



పొొమోటర్ 20) 

ప్రామోటర్ న వాణిజ్య పరిభాషయందు 

ఒక కంపెనీ మొదలగు స (వొరంభద 

యందుదరించి పనిచేసి. దానిని పనిచేయుస్థిక 

(Working order) నకుం దెచ్చిన వాడ? 

ఖా 

ప్రో టోస్థాసమ్ 
న్యూకి యస్ (Nucleus) అనంబకునది చేహ 

మున సెల్పు (Cells) నందు సధానపదార్గము 

అది లేకుండ సెల్సు జీవించియుండ చేరవు. వాళ 

శేజేని యపాయము సంభవించుత గారి 

గుదుర్చుకొనుటకు న్ఫ్యూక్తి య స టంట! 

చెప్పం బడీయున్నది, న్యూక్లియస్ నుండియె 

సెల్సు తమగుణము నందునని చెప్పబడినది. 

శ్రే పురుషలతుణములు భేద మగుట అనయా 

శరీరము లొ కేవిధముగ నున్నను గుణమున 

భేడ నుగుట న్యూకి యని నుండియె జరుగునని 

వోల్చయుడినది. అట్టి తారల లా మునకు 

త (Protoplasm) అని ఆలో 

పతీవిధాన ఆంగ్ల వెద్య శాస్ర పే శ్ర తలు సాంకేతిక 

నామముగ పేరిడియున్నారు. ఇది అనేక ఎలి 

asm) — 

మెంట్సునుండి చేయంబడినదని పరిశీలకులు 

ఫోల్చీయున్నారు. ఇందు కార్బన్, 

ఆక్సిజెన్ ముదలగునవి కలవు. (Carbon- 

సిల్వర్ , 

silver oxygen and 50 on) ఇందు6గల 

జలము అక్సిజెన, మాడ జన్ కలసియెనదని 

యల శెబుంగుదురు. ఇందలిచిత) మేమన 
రు 

పోగటోస్టాసమ్ నందు జలమున్న దనుటకన్న 
య 

పోటోప్రాసమ్ జలమునం దున్న దనుటమే 
య 

సమంజసము, ఏలయన పోఫటోఫ్టాసమ్ ఎండి 

పోయినను జలముయొక్క. (ఘనరూపమగు 

మంచునం దుంట సంభపించినను జీవించుట 

యసంభవమేమగును, అట్టితజీ ఎదుగుట, ఊపిరి 

తీయుట, శరీరమున శాంిపోవ్టంగాన దంవరూప 

మగు నుదకమునం దున్న మై యెజుంగందగీనది, 

వాణిజ్య సంబంధ పరిభౌపాపదము. 

bition శేవలము వెళ్ళకూడని ఆటంకము 

| నకు. చేరు. కొన్ని. కట్టుబాట్లు ఆటంకములు 

ఇంతియే గాక పోొటోప్తాసమ్నందు. ఆక్సిజెన 
(ap 

హైడోంజను లధికఛాగము లుండునటుల. 

గాననయ్యెడిని. ఈయధిక భాగములు వేర్వేజు 

ఎలిమెంటుతో కలసియుండుట _ గాననగు 

చున్నది. అందు ముఖ్యముగ కార్చన్స్ ఆక్సిజెన్ 
హెడోశెన్ నైటోశెను, ఫోస్సారన్లతో నని 
చెప్పందగును, ఇంశను సల్ఫర్ (Suphur) 

కలదేమో యని సంశయము గల్లుంగాని ఇది 

నిశ్సయవముని పరిళీలకు లన(జాలకున్నా రు. ఏట్ల 

కలయికలును అసాభారణవిధా నమని Sug. 

బడుచున్నది, వటికూడికల కౌంగ్నర సాయన 

శా స్త్ర విదులు కాంపౌంద్ను (Compounds) 
అనియెదరు. ఏట్టచేత నీశరీరములు చేయంబడి 
నటుల పోల్చీయున్నారు. 

సోలేఖకుల గో తను- ఆర్య వైశ్యుల 
౧౦-౨ గోత్యములలో నొకటి, (వెశళ్ళగోత 

ములు చూడుడు. 

పోోలేఖకుల (పోలికల) గోత్రము. శ్యాశే 

య్య ర)గోతగము, సంస్ఫాతేగోతము. పుండ 

కస్త పుండకగణము. ఆప స్టంబ యజుశ్ళాఖ. 

హృమాణళద్యపీవరఖండ. పోగలిశుందు "దేవత, 

భువనాంబ భార్య మ ధ్యాన్టునము (తిరువడ 

నురుదూర్ ) తపస్థానము. భవనా స్టి సరస్సు 
తటాకము. జపము కోటి. దీపములు 3.౨. మేతే 

సంఖ్య౫ 3. పాలకి దానము. నల్ల జీడివర్ణ నీ యము. 

ప్రోలెటరియానిజవ్ం ‘(Bio dates 

niకmM)—పోలిపెరియక్ అన(7౫గా పనిచేసి 

జీవించుసంఘము, న ్రర్రకులయొక్కయు, ధనికుల 

యొక్కయు సంఘుములతో పనివారల మేలు 

కొొటుకు ఘర ణము సాగించు "కంర 

ప్రొహిబిషన్! అడ్డు లేక నిర్భంధము' 
Prohi- 



పొవిస్టి న్ బెడ్ 

'విధింపంబడినవో దానికి “Restriction: 
అని చేరు. ఇ 

సొ క్రుర్ణకా బెడ్ Beilin Bed 
దుర్భార్టుల'చేతంజిక్కి.నవారిః వాడొసంగు సౌ 

ఖ్యములలనార్చి య్ ఉక వాడుచున్నా రు. 

Procrustes అనువాండు గొప్పదొంగ, మహో 

దురాత్ముడు, పాంధులంబట్టి దోంచుకొనుటతో 
తనివితీరక చి తవధం జేసి తనవినో దార్థ వుధికా 

రము సనెరపువాండు,ః 

ఆకనికడ నొక కవాచీమంచ ముండెనంట. 

దాని మనుసుని పవళింప బలాత్క-రించి 

శాళ్ళుపొడవుండిన తెగనటీకియు, పొటిగ నుం 
ల 

డిన సాగోలాగించియు వినోదించువాం డట, 

పోకోః నిజస్ (Prochronism)— 

కార్యము సంఘటనము ఏనినిగురించిన ది, 

స్రోక్స్ (Proxy) అ షరి యగువా. 

డొళసభయందు “ఒకరికి? గాని ఇంకొకండు” 

| పోక్సీగా పంపంబడి, అభీ వాయములం చెల్పుట 

నమ్మలనిచ్చుట ముద లగుపనుల నొనర్పును. 

ప్రోజయిజమి (Prosaism) — వచన 

రూపకమను శె లితో వెల్లడించదగిన భావములు. 

Protoplasmy — ర టోపి ప్రాసమ్ ( పే ) 

(బోటని చూడు(డు.) 

ప్రో పెర్టీ (ఆస్తీ) (Props) — 
ఇది. ద్వివిధము. భూమి ఇండ్తు మొదలగు 

వాటిని Corporal Property అనియు, 
సై నం హాక్కు-లు మొదలగు నద్భశ్య మగు 

ఆస్తులకు Incorporal property అనియు 

(అనగా దృశ్యములు, అదృశ్యములు) 

ద్వివిధము. ఇంకను కదప ఏలు లేని ఆస్తులకు 

శీరాసు లనియు, ఒక తాన్రనుండి యింకొక 
నా 3 
"తావ్టనప తీసుకొనిపోంగల ఆస్తులను చరాస్తు 
లనియు నందురు. నగదు, పతిములు, నోట్లు 

మొదలగునవి చరాసులగునుః 
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ప్రోఫిట్ (లాభము) Profit-వాణేజ్య 

పరిభాపాపదము. పెట్టినమూల్యము నకు వడ్డీయు, 

తగిన వ్యయములనుగాక వచ్చిన అమ్మాకపు 

మూల్యమునందలి నికరముగు మిగిలిన లాభము. 

ప్రోబబిలిజమ్ (Probabilism) — 

వ్య త్రొరేకగుణములు గలవానియండదు బలమును 

ఆవశ్యకతను తలంపక సత్యనుగు దానినే స్వ 

రింప వలయు ననుసిడాంతము, ఇదియు రోమను 

కాధలికధియాలజీకీ సంబుధించిన జే మొనను, 

పోబబిలియారిజముకు వ్యతి రేకసి సిద్దాంతము, 

ప్రోమిస్సరీనోటు-వాకేజ్యపరి భాసా 
పదము, Promissory note- దీనిని Pr0- 

note అనియు నందురు. ఇది. అడుగగనె 

సొమ్ము అర్ లిచ్చి వేయు నటుల (నాయం 

బకును, ఇది Negotiable Instruments 

అగుముం 

ఫ్రో/విన్ఫ్సు సమ తొల్లింటి ఛార్జెమా 
గాన్ చకన ర్తి పాలించిన రాజ్యములోని యొక 

పరగణా యైయుండెను, రోమకసామాజ్య భాగ 

మని చెప్ప నొప్పును. ఇప్పటి |ఫాన్సు'బేశము 
నందు చేరియున ది. దీనివిచ్శిత సుమన ఇందలి 

జనులు ప్ర ల్యేళభావను మాట్లాడుదురు. దాని 

(చూకుండు) యనిపేరు 

రోనునది, మధ్యధరా 

(పోవిన్ షలు భావ 

* సమ్ముదము ఈనీవుకు ఎల్లలని చెప్పనచ్చును 

దీని ప ధానపుకము తొలుత Ax గా నుండెను. 

వీదప కొంతకాలము [3163 ఆయను, మూర 

లీసుప్రుర మిందులోనిది మె. బర్జండీతో ఈసీమకు 

కొంత రాజకీయసుబంధ ము ళ్ళ శెండు 
నెప్పుడు కలుపంబడ చే లేదు, ఆజవశ తాబ్బ కాల 

మున ఫ్రాంకులపాలన కింది కీసీమ చేరిపోయె 

నందురు (రోమేన్సు భామలు చూడు(డు.) 

నిపెక్టన్ (Prospectus)— వాణిజ్య 
ల్ | | 

సంబంధపరిభా హాపదము, ఒక. సంస్థ మొక 



వస ర న్ 

_వ్యాప్తారపువిధులు, ఉన్న ఆస్తులు, ఇదినజలోని 

యాదాయవ్యయములు మొదలగు సంగతులను 

వివకించెడి ప పత్రము. ఇది లోకలు నముకము. 

ఇందు చేర బి పో్ఫత్చాహములకొఆుకు తయా "రే 

we బడుచుండెడ్ని. 

ప్రోన్సరన్ (భాస్వరము చూకుంయ్య. 

ప్రాఢకవి మల్లన ర్రని--- రచించినది 
bn క్ల మను నామాంత'ముగల 

న దర రలు (ప్రబంధము). 

ప్రాఢథపాదాసనము- మూగ శాస్రుమున 

జెప్పంబడినయాసనములలో నొకటి. కుడితొడ 

క్రిండ చడమ పాదమును, ఎడవుతొడ 

పాదమును ఉంచి మఠముసె కూర్పు 

మోకాలి చిన్ను న పట్టిన 

ఎడమచేయి నెడమ మోకాలి ఎ వ 

పడి చెయి నానించి, 

నుంచి కూ 

ర్చుండుటం ఇది పష అతికంమున _చెప్పయిడదిం 

ప్రాథయాజికులగోత 'త్రవమయాకర్యనక bo 
త. గోతం ములలో కోల. (ఎవెళశ్యగో 

ములు చూడుడు.) పాఢ ఢా యాజకుల (వొ జ 

యా చకుల హెథయాజి) గోతి న. ఏకా రేయ 

(ర౬)గోతము. సంస్క్భృాతగోతమ స్ట న 

సువ మా సలర్డి* ఆప _స్తంబయజు౫ శాఖ. 

ప్రమాణ ఆద్యపి కప ప సమానగోత్రములు 

పారివస్క ర్ పౌెజీళతుగు వత, 
రు / | 

పృథ్వి భార్య. తామ పర్షీతీరము తపస్థానము, 

పృథ్యసరస్పు తటాకము. జపము దగ్గలకు, 

దీపములు ౧౮ వ్నెతసంఖ్య ౧౮ గోదానము. 

ఫొటకాయ వరనీయము. 
య లు 

. పొఢనీలకుల గరాత)వయ-- ఆర్మవె 
శల ౧0౨ ప నొకటి. (_వెళ్ళ 

సౌ మలా చూడుడు. .) : 

(పౌఢశీల(వగడశళీల, పొఢశీలృకులగో తః 

చతురా రేయ(౧+గో త్రము. సంస్క్ఫూతేగో త్రము. 

2088 పాత గోతరము 

పారాశర్యస, పారాశరగణము. పిమాణ్యగంథ 

మాద్య * ప వరఖండ. పము! 

వీశేశుండు జేవత, పావకాంబ భార్య, శల 

శృంగముతపస్థానము, శీ రాంభోనిధి తటాకము. 

జపము లక్ష, en 20: మే తసంఖ్య 3౦+ 

సలములు దానము, ఖర్జూరము, కర్పూరము, 

మొగలి నిమ్మి వర్ణనియములు, 

ప్రవ గరా తము (జమదగ్ని వత్చఉప 

గణము చూడుడు. 

ప్రవంగమగతి నొరయంవముంా కోతి 
తిన్నగా మార్గమున నడచిపోదు. అనేశదిష్క- 
లకు నానావకారపుపనులు చేయుచు, కమ్ము 

“అమామయ దూరము మార్షమున వోయెడ్ని. 

ప్రహ్రవనృపతు లవాశకవంళ నృపకులు, 
యయ 

(కని దిధము చూపు (డు) 
లో 

కళ అ గాం హం కాం ౧ షు డు పొ 
లం దరి (> I ర ఫ్ర దూ. 

వ్ గరాత్రముూ( పిస్తిం గ అము చూ 

పాటో బేర “ES Plateau లేశ Pla- 
౧ గ 

teaux)- దినిని Table ss నందురు 

ఎ త్తగు( పర్వత) పటెశముపెనున్న సమకలమగు 

జగం (Mountains చూడుడు.) Alti— 

tude తేక్కు_వగ నున్న Table la 

ఎక్కు_వగనన్న Plateau అనియు సాధారణ 

రణముగ వాడుచున్నా రు. 

స్టానెటరీథియరీ-- (హలా re 

తము 3 చూడుడు.) 

స్థాన (Planets) ప (జక ను భావ. 

యందు తిరుగునదియని తూ ఒక పెద్ద 

గోళము. నాశ యించుచు సస. జుట్టితిరుగు 

షర అనియు, 

; గోశములకు Planets అనికే పేరు, : 

ప్టాక్షి గూత్సము- పనాశరగణముచూ.. 



ఫి మోలీలెను 

స్థిమోలీ లైను: (Plimsoli line)— 

ప్రమ కర్హృనుగు బరువు నెక్కించుకొనిన పిమ్మట 

సీటమునిగిన భాగమునకు పెగా నొకగుర్తు వేయ 

బడియుండును. ఆగుర్తునకు ఫీ మ్చోలీలై నని 

చేరు. అది నింట మునుంగక సె కగపడుచుండు 

నన్ఫై దానియందు బరువువేయవలి నను నిబం 

ధన కలదు, 

న్రిమరుల యజమానులు దురాథకొలంది 

ఎక్కువ బరువువె చికొనకుండ 

పాాణరమీణకొఅ కినిబంధన తోల్రింట ఏక్పడి 

(యుండెను, 

స్టిమోల్ మార్కు (Plimsoll 

mark)— సముద వుటోడలందు బయటను 

ఎంతలోతునప ఓడ నీటియందు కదికిదిగు 

వజకు లోన బరువువేయందగునో అతావున 

గుర్తుగీత వేయయబుకును. పీడయందు సరకు 

అంతపఅదనముగ చెక్కించి ఆగీతకూడ నీట 

మునుంగునట్టు బరువు వేయరాదని శాసనములు 

కలవు. ఈ యేర్చాటువేయటకు గారకుండగు 

Samuel Plimsoll అనువారిపే రీగుర్తుల 

శిడయబడినద(ట. 

సడ నాకర 
౧ 

ఎహ--6ం్గ, Enlarged spleen. ఇది 
ధి 

గుల్భుసంబంధము కాకుండ కడుపులో బలవలె 
ఉలి, 

వరుల (గుజబ్బు, 

ఇహ్హవనృపాలురు (ఇండ్ 'పా ర్హియను 

చూడుడు, 

J గరళము (Pluto)— నెప్ట్యూన్ 

గోళమున కవ్యలనున్న యొకగోళమునకు శీలం 

.౧౯౩౦ సంవత్సరమున ని సీచేరిడంబడినది, దీని 

నాసంవత్ప్చరమున Arizona యందు Lowell 

observatory (నమ త్రశాలయందు) జనవరి 

నెలలో కనిసెట్టిరంట, 

ప్రూటోన్మి (Plutonomy) 
- — వస్తు. 

వ్యుత్నే శ్రీని ధనవ్యుత్న్చ శ్రీకిని, సంఘమునకు 

2039 పె వుడ్ పరిశ్రను 

పుచుటనుగురించిన శా మఘ్రము. ఇదియును రాజ 

కీయఅర్థశ్యా స్ర్రమువంటిది. 

బైయిని (Plain)—మైదానపు (లేక 

సముతేలమైనృ)భూమి.( Land portion చూ.) 

పైయిస్టోసినకాలవు  (Plesio- 
saurns : period) పాశ్చాత్య దేశములందు 

చరిత లారంభమగుటకు వెనుకటి "కాలము. 
అనా "బర్జి యరీకాలము నకును చరిత్రకాలము 

నకును నడువు కాలమునకు పేరు, (గన్టియరీ 

కాలము చూడుడు.) 

ఈకాలమున శభలు పాటలమూలమున 

కొన్ని నడిచియుండిన గాధలు. తెలియును. కాని 

. చరితలు లేన్ఫం 

ప్టేగువ్యాధి--(మహామారివ్యాధి చూ.) 

స్టే (2120).-నమకలము. +దీనికిపొడవు 

వెడల్పు లుండును గాని దళసరి ఉండదు, 

ఒక 0114కు ఉన్కియే గాని పొడవు వెడ 

ల్హులుండవు, ఒక (లైన్) గీతప పొడ వేగాని 

'నెడల్పుండదు. అశ్చు ఒక plane కు పాడవన్ర 

వెడలుపుఉండును గాని దళసరి యుండదు. ఇడి 

పరిగణించుకొను పదము. 

కేపయోాగము 

Mental plane గూడ చూపనగును.) 

'లెక్క-లకీొణ క్ 

(ఈశబ్దము మొక ఆలంక్లారి 

స్దసింగు పెరు (Placing Shares) 

వాణీద్యపరి భాషయందు అమ్ముకమున కాక 

బో కరు బపోరం పఅచియున్న వాటా లస 

ల 

న ముం 

ఫైవుడ్ పరిశ్షనుశే తెలీక యెన  ప్యాకిం 
ఎగ్ 

జైలు ముదలగువానిని స సః సర్వీసులో నంటించి 

2" En 

లీ an తో ' వానో wm 
ny | సప 

పీఅజమొకట (ప ల్యే ప్రయోజన మేమనంగా 
వ! _ అ - "5 షు 



2 ఫంగ 

ఇతర దేశములకు విశేషముగా రవాణాచేయ( 
@ 

బడు తేయాకుముదలగువానిని పేక్ చేయుటకు 

తేలికగా నుండు పెళ్తైలు చేయుట, 

కైళ్వేశేట్లను, సీ సీమరు రేటును అపరిమిత 

ముగా హేచ్చిపో్రచుంకుటచే. స 

తాము ఎగువుతిచేయు. దినుసులు పంపుటకు 

సెట్టలెంక తేలికగా నుండిన ఆ అంతలాభకరముగా 

షండునేని శనిపెట్టుటయే స్టయివుడ్ పరిశిమ 

అర HE డి, అందులో 

ముఖ్యముగా తేయాకు ఎగుమతి చేయుటకు 

మిక్కిలి తేలికయైన హెక్టులు కావలసివచ్చినది 

హీందూ దేశమునందు లేయాకుఎగువుతి అభి 

oer "3 లుమోా౭ందను స్రమరుమిోం 

దను శేవ్రలను సాధ్యమయినంతమట్టుకు తగ్గిం 

చుటకు తెలికయగు ప్యాకింగ్ న్ా క సమ. 
జ యా 

నవి, అంతకుముందు బరువై నకజ్ఞత్ చేయం 

బడిన పెల్టెలలో పోసి తేయాకు ర 

చుండుటవే మ 

ముగా: 

బూరగము స్టయివుడ్ అనంబడు ఈక జ్ఞ యూరోపు 
యి గ 

ఖండమునుండి విశేషముగా రవాణా చేయంబ 

తుము ర 

అనయా చేవదారువంటి తేలికయగు కలు రవా 

శావేయంబడుట అగిపోయెను._ ఒశేపరిమాణ 

ముగల పయివుడ్ పై 16 పౌ! లేశ 18 పౌను 
య ట 

లుగలది మారుజాతికజ్ఞత్ య వేయంబడినది 

2౮ పౌనులబరు వుండును, అందుచే త నా. 

ర్పలలో విశేషనపషము వచ్చును, స 

ఖర్చులు వి ల 

దగులు చుండోను. యుదమునక్షు( 

యుదానంతరమున ఆ పయిన్రుడ్ 
ర 

వంకా క్ట 

గను (ఆగార్్ చూడు. :) 

ఫండింగ్ (FUnding)— వాణిజ్య సం 

బంధపరిభాపొపదము. Funding- ఒకశం పెన్ 

వారు బుణమును Floate వేసియుండంగ 

2040 ఫండే 

రవాణాచేయు 

డెడ్ జెట్, 

స్టయివుడ్ పెట్టె మారుజాతిక జ్ఞపెట్టిక న్న బలమ 

యినదిగాను సులభముగా వంగునదిగాను అయి. 

యుండును, 

1906-7 సంవత్సరములలో 28] లమలరూపా 
యలకు వచ్చువిలువగల స్రయివుజ్ ధర యుదా' 

నంతరమున 1924-25 సంవత్సరములో తొంబది. 

లతులవజుకు పెరి(ంగిపోయినది. ఇది కని పెట్టి 

హిందూ దేశపు టడవులలో ఈజాతివృకుములను 

"పెంచుటకు సుర్మావేలి సా మిల్చువారుపూను. 

కొని ఈజాతి మొక్క-ను దిగుమతి చేయుటకు తొలి 

సర్టి ఫీ ఫీశేటు పొందియుండిరి, తరువాత అస్సామ్. 

సా మిల్చువారు టింబర్ కంపెనీవారు మొదలగు 

వారు ఈజాతివృవేములను హిందూ దేశ్టము 

నందు పెంచనారంభీంచిరి. 

' ప్రయివుడ్ సెళ్లులు అశేకములగు దినుస్సులు 

రవాణాచెయుట కుపకరించును 

చేశమునందు తేయాకు రవాణాచేయుటశే విశే 

షముగా నుపయోగింప. బడుచున్న ని. 

కొసి హిందూ 

స్టయివుడ్ పెసులుచే యుటకు కొనల సినముఖ్య 

తరు రెండు. ఒకటి ఆజాపకెట్డ, రెండు 

దాని నంటించుటపు స సక్టీసుగాని విమెంటు గాని 

సాధారణము గా తేలికైన స్ట పెళ్లులు చేయుట 

యందు ఐరోపాఖుడవాసులచే ఓక్, గమ్, 

పాస్టర్, బ్, ఫర్ జాతులక జ్జ లుసయోగిం 

సంబకును, హిందూ బేశమునందును నిట్టి తెలిక 

కట్రగల జాతులవృవీములు విశేషముగా నుండు 

టనే ఈపరిశమ అభివృద్ధి పొందుటకు విశేష 

మయిన యవకాళశము కలదు, 

దానిని వాటాలకింద మార్చుట. కీపేరు. 

ఫంజెడ్ డెట్ (Funded debt)— 
వాణిజ్య సంబంధ పరిభాబూ పదము. 



ఫణి భు భు 

Funded Debt తీరానప్ర తేదివివరింపబడక . 

గాని లేక తీర్మానముకడుదూరమునదీర్భ కాలము 

విదపనుండునట్టు న్ పత్యేములుగల (పిభు 

త(మువారు గై గై కొసిన) బుణము. 

ఫణిభటం ఈయాం, ధకవి పరతత్వ 

రసాయనమను మైదా శ్యాసముల వేదాంత 

_గంథమును పద్య కావ్యముగ రచించి తన 

వేదాంకగురుండగు సదానంద యోగీ 

మొన ర్చెను 

కంకితే 

రావ్రుబహదూర్. కందుకూరి. ఏెేజేళలీంగం 

పంతులువా గీతని పూర్వకవులలో 

యున్నారు. 

సణతనార హారేయ తపా 

న గణము చూడుడు, 

ఫళేవూ గార్జిలా--ఫ కేపూరున 'గరమ్ముప 

సానము. గ fe చూదుందు, .) ఖ్ య. గ 
ఫతేపూర్ క్ర ఆశా "నుండి ౩ మైళ్ళ్ 

దూరమున బాటన 9 కీగాయము గలదు. ఇది 

రా 

'బేబపచకివ ర్తి రి చిత్తూరు యుద్ధ శా లమున తన 

వీవిగములు నాటించుచు డని యుండినశావు 

ఆయనయె ఆగానుండి కహా 

మున కొసను సంభములను నాటించెను. అవి 

ఇరువదియడుగులపొడవుకుఏకశిలా స్తంభములు, 

ఇప్పుడ ఎదు న స నిలచియున్నవి. 

తక్కినవి పోయినవి. వాటను మిదకూరుమినా 
0౧ 

రనియు _ కిరావోలిమినా రనియు వాడు 

చున్నారు.. వాలదు ఇ పురు మినా 

రనిన _స్టంభము. శు సందర్భమున బేబరు 

చిత్తూరును ముట్టడించుట 89. వె. ౧౫-౭ అని 

మనసునం bo హల ఈ 

శిక్రీయం దాదిశాలమునుండియు నేంటివబకు 

చుటుపట రాతిగనులనుండి రాయి త్రి మలచు 
6090 ౯౮ 

పనివారు నివసించుచున్నారు, క్రచటికి అక్బరు 

కాలమున ేకు సలీమ్ 'భి స్రీ యను పేరుగల 

286 స 

2041 

లెక్కించి. 

ఫలేహార్ క్రి 

భకుడొశండువేసి తొలుత యొక గుహయందు 

వసించుచుండోను. అతని మహిమలు, కీ ర్తివిస్తా 

రముగ వ్యాపించి అక్సరునకుంగాడ మేలెనుం 

అక్చరుకప్ప టికి సంతానము కలుగ లేదు. గుంజ, 

రాతుంబట్టుకొ సై తిరుగవచ్చుకేటి అక్చరుచక్ళ 

వరి వక్ర యం రదు పడి భక్తున్టిద ర్నించి తన. 

కకం దెలిపెను * అళ్లు ఆయన వరప్రసాద 

మున అక్చరునకొక సుతుండు గల్లెను, భక్తితో 

నాజౌలున కిగ్నరు సలీమ్ అని పేరిడెం గాని: 

అగ్చరునకుం ఓదప సింహాసన మెక్కు.చో. 

నతయు జహాంగీరను 

చక్కని యూ యెనుః 

గుజరాతుం జయించిన సంతోషమునకుం 

దోడు. సుతుండుగల్లిన సంతోపాతిశయమువ 

నతిభ క్షి గల్గిన యగ్న రు శి కికియంచే నివసింప 

పిసిద్ధ నామము ధరించిన 

లం 

చేర్చతుచుకొని దానికీ ఫతెపూరను (బయముల 

నగరము) అని పేరడి అట నొకనగరనిర్మాణ 

మారంభించి పూ ర్రిజేసి యందు వసింపనారం 

భించెను గాని ఆయనకడకాలమున రాజపరిస్థితం 

లా; గాయం దే తానుండక్ తిరనిస్థితిం దెచ్చెను. 

అగ్బరుమరణానంతరము బహంగీరువలన ఫతే 

Fond పూర్స్గా వచ లివేయంబడి ఠ్మగానగ 

టై లా ళు SL 1 

రమె నాబజనివాసమౌాట ఫ తపూరు బందిపట్లు: 
రి 

వాడకు వనమృగములకు నివాసమే. నొడుగా 
న £౧ దా 

నారంభించెను. జహంగీకు (అప్పటిసలీము) 

నియం దే జన్నించనవాడు. అగ్బరు ళా. 

యందే మృతింజెద అట కై దుమైళ్ళదూరమున 

నొకళ్ళు గొప్పభవనము నిర్మింప జెసి యందు. 

జహంగీరు గోరీచేయించెను, ర 

తానే జహంగీరు పరిశీలించుచుండువాడ ట. 

ఫ తెపూరు ని కపట్టణమున నివసించుట లేదు. 

పాతశిక) గాగిమమున యథాపీకారమె రాతి 
పనివాండు” వసించుచున్నారు. _ ఫ తెపూరుం 

జుట్టి మూడు వెపుల కోటగోడలు బురుజులు 



'ఫకీదుకోట సంసానము 
qp 

శట్టయిడ్ నాల్లనమవె పంతేయు గొప్ప చెరువు శ్రవ్య 

బడినది. వేరువునుండి చుట్టుపట్ల అనారోగ్య 

పిదమహాొట నిటీవల సా'చెకు'వెండింపబడి పొలము 

_లెనది. ఆగాినుండి ఒక ఇనుపదారి బాట 

నిర్థింపంబకి డెబ్బది య. వ్యయమున 

చూచువారి కె యొక 

“బడినది, ఫతెపూరు' కేవల మొగలయిల యా కొ 

రమెగల్ల మార్చు. జొదని కౌవు, వట భి స్తేభక్సుని 

గోరీ న యున్నది, తౌవులంజూపు 

గైడ్డులు -కొౌవూరునారిలో సెక్కండి భి స్రీభకుని 

'సంకీతివారమని చెప్పుదురు, 

విడిదిబంగ ఖా సిర్మింప( 

ఆ గాకోటలోనున్న కై బ్రక్క_డను గొప్ప 

గప్ప ద ర్వాజాలు మహలులు నినాసభవన 

ములు అటలతాన్సలు మొదలగునవి "పెక్కు 

గలవు, పంచనుహలనంబకు ఐదంతస్తుల మైన్ 

యు, షు సభాభవనములు, మ 

టంకశాల (₹ జరీ దివాన్ ఆమ్, దివానీఖ - 

న. అం మిశాలి, le న తిష్టుని 

9, ర నం ౩ ౦రీ గృహము) ఖాన మహాల్ ఈ ఫింటికాలపు 

_వెద్యశాల మహానాజూవిబలుని భవనము, 

శ్రీ లముళీదు (సానా నుశీదు, స్తై (భో 

శాల, ముద లగునపి కలను, అన్నియు చూడ 

దగినపిగ నె నుండును . శిర్రనిర్మాణ పారంభము 

గ. నెం ౧౬ గా గై చెప్పుంుడనది, సలీంఛీ స్తీ 

భక్తునివావు శీ కీయందె దెరగెనట, 

ఫరీదుకోట సంస్థానము పంజాబు 
లోని బ్రిటిషు రశ్నీతే సంస్థానములు ర లో 

నొకటి. సిక్కు. సంస్థానము ఫరీదుకోటరాజధాని* 

సరీదుస - సరీదుపూరు ప ఫరీదువూరు జిల్హా-ఫరదుపూరు పథాన 

సంస్థానము. (బంగాళా దేశము చూడుడు.) 

meen జిల్రా--ఫరూఖాబాదు 

నగరము పఏధానస్థానము. (ఆగ పోవిన్సు 

చూడు6డుం 

2042 ఫలుణుండు లేక అర్జునుడు 

ఫరూకి నృపాలురు-- ఏరిని ఘోరీ 
నృపులనియు వాడుచున్నారుః పీకు మాళన 

"దేశమును పాలించిన ముసల్మాన్ సృపులు, 

సర్ ముని (For Money )--వాణిజ్యాసం 

బంధపరిభాపొపదము. స్టావఎక్స ఛేంజిపదము 

సామ్ముకొజకు అమ్మక మని on ఇందు 

అమ్మకము, కొనుట. పూర్తియైన శకటా 

సెక్యూరిటీ! ప్పశజెప్పటయు, తోడనె సొమ్మి. 

చ్చివేయటయు. జరిగౌడిని, మజీయు Next 

setting దినమున నే పెసలగు Current 

Account లోని Stock Exchange వ్యవ 

హోరమునకు For the account అందురు, 

ఫర్తాన్-ఫర్తానా- -ముసల్మాను ప్రభుత్వ 

మున ప్రభుత్వపు చుర్చాటుగా నొసంగయిడీన 

క సరు 

ఫలకీ (ఆస్తిఖండము) ననమ 
(కురుశై గవనములలో నొకటి) 

ఫలవత్పన్నిధానవ తృఫలం తదంగ 

నితినాంయునురా తనసొంతమగు ఫలితము 
లేనిది అన్నత" ఇలిళము గల్గునదిగ నుం డెనేని, 

అది అట్టె పస టా కు ఒసంగు 

నని భావము. అనయా ఏసంబంధ ఫలితము 

గల్లునో ఆఫలిత మాసంబంధ మే యె యుండును 

గాని మజీయొకటిగ నుండదని భావము. 

సతాొరిన నది== గీరినార్: (జూనగడ్) 

పర్యతముపక్కగ ప్రవహించు కది. కతియ 

వారైశము. పది ఎక్కు-వవడిగ దొరలుచు ప్రవ 

హీంచునది, మహాభారతము, ఛీష్మపర్వము 

అధ్యాయమున దినిస్రశ్రంస గలదు. (గిరినగ 

రము చూడుండుం 

ఫల్గుణీ నది (నిరంజనానది చూ, 

ఫల్లుణు(డు లేక అర్హును(డు -- 
ఆ_ర్తర ఫల్లుణనమతిమున జన్ఫించినవాండుగాను 

నిది నామనతుతిము. 
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ఫ్ 

ఫస్టు (First క వాణిజ్య సంబంధ పరి 

భాపాపదము, మొదటిది అని సర్వసాధారణ 

ముగ మిచ్చెడిని, First of Exchange 

Bil] అనునది మూండు (Triple 

Copied) వచ్చిన విచేశపుహుండీ యగును. 

ఇందు మొదటిది ea తక్కినవి 

తోడ నేరద్దగును, First open water అన 

Baltic ross మొదలగుళీతలపిచేశములం 

దలి "రేవుల కేగు, లేక శేన్రలనుండి బయలు చేరు 

డలు మంచుకరంగి సము దమున 
ముదటిసబుని క 

పస్టుక్రాసు పెపర్ (First Class 
Paper) —వాణిజ్య సంబంధ పరిభాహూాపదయముః 

సొమ్ముపోవునని సంశయ మెంతేమా,తేమును లేని 

గవర్న మెంటు అప్పుపతె, ములు, నోట్లు ముద 

లగువాని కీపేరు వాడెదరు. 

ఫాంథాకా ఆట--కది చీనా చేశపుఆట, 
ఆచేశమున జూదపుఆటగాతలంపయడుచున్న ది, 

ఫాగ్ (F085) పొగవుంచు  మిస్టు, 
బుగ్గియొక్క్- పరమాణువుల 

గైకొని దానిపై నేర్సడీనశ్సై ఫాగ్ పొగమం 

చనంబరంగుచ్కు వొాగయందలి పరనూణునుల 

నాధారముగ. 7౫ కొని వాటిపె నేర్చడునది. 

(మిస్టు చూడుఃడు. మంచుబిందువులు. గరికె 

oa డ్య్యూవోయంటు, "బంసరేచర్ చూ. 

పోస్టు చూడు(డు.) ఇట ప 

మాణువుల దు కోల్లారు మొదలగు జిద్దుపడా 

వ మనసునందు ఏచుకొనవలయును, 

నొకవిధముగు పలు 

చనిజిడ్డుపొర గల్లించును గాన నవి తక్కినబజల 

కణములవలె త్వరితముగ నావిరి గాక ఇంచుక 

తడవు అట్టు నిలువంగట్షయుండును.ఇది ఫాగ్ నం 

దనియు, మిస్తునందు కాదనియు మనము మరవ 

“రాదు, ఇంళను ఫాగ్ పరమాణువులు ఒకటికొకటి 

వత్. 

[| అజలపరమాణునుల పె 

యం ఫాదర్ కిసమన్ 
js 

హత్తుకొనుటయం దధికథ కీ గల్లీయుండ్ ఇంచుక 

బలము స లః గల్రియుండునని తోంపక 

పోదు. లండను మొదలగు నగరములం దీఫాగ్ 

కొన్ని వారము ల నిలిచి శరలగిపోళ సూర 
య de 

రశ్సిని మరుగుపజణుపంగలుగుచుం జెడిని, ఫాగుపె 
దా. 

వరముకరిసి న నాజిడ్శను శకడిగివేయును గాన 

నది సమసిపోయెడిని, గాలి బలముగ ఏచినను, 

ఫాగు కొంతదూరము కొట్టుకపోవుటయుం గలదు. 
అట్షితటీ చలినతునుకలుగూడ పాగుముక్కలుగ 

పెరెవాతానరణమున చేలు చున ట్టు చుండును. 

కతు (Fathom—నావికాసంబంధ 

నకొొలత, ys మొదలగువాటిని 

ల చక (హ్ కొొలుతురు. ఆటికుగుల 

పాత్ర్తీవ్రు --- మవామ్మదు జగద్దురుని 

సె 
పు 
యొకఫొతిమూః తలి వేరు ఖాదీజూ 

మాళ్లు అల సేన్ 
య లా 

ws story cl blue beard 

వ్య 

గలదు, 

దం భజం (Father "క, 
క 

mas )— ఈరస పరు సెంటు నికలాస్ (Ste 

Nicholas). రూ స్ట్ బళ స్టుండు. EE సవబోధ 

కుండే యుంేేో క కలప నచట ఎవ్వరి క 

పడకుండ మంచిమంచి వస్తువులను( చాలు రాడు 

కొనునవి) కెజచియుండినకిటికీలగుండా లోనికీం 

బడ వేయు చుంటువాండంట. రష్యా చేశ మున 

సమహాత్ముని తే తమ చేశరతకుండగు. రుసిగాం 

దలంతుకు, రష్యాలోని లాన్తాండు (Lapland 

in Russia) చేశవుపిజలు త తమ చేవతలలోని: 

నికలాన్ బుషినొక్క-నిగాదలంచి పూజింతురు. 

ఈయనరూపము పాదములదనుకంబడు తేలని 

పొడుగుకోటు, ఒకహూడ్డు, మెడచుటు విస్తా 



ఫా శనీ? 
వ. 
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కలి రెయిన్డికు సెడి (Sledge of Reindeer 
౧౨. ౧జి 

of Lapland) పై నేగువానివలెం జితీంతురు. 
/ J 

హోత్చునిపె భ కి రపానుండి ప ఈశ త్నునిపె భక్తీ రహ్యానుం fe 

"దేశమగు జగ్టన్కి( బాఎయెనంటం. అటనుండి 
( 

హోలండు దేశ మధిగమించి సమువిము) దాటి 

చిటీషు దేశములకు కే రెనట, విదప భారత చేశ 
మున కె ర  సవ్లులెనవారు నేష్పకొన సాంగిరంయ, 

ఫారెస్ట్రి (Forestry) - అరణ్యములను 

'సంరతీంచి పెంచి న శల 

గా (Timbers) న పయోగించు కట్ట నిచ్చు 

చెట్టమనాటి పెంచుట యు ఫా శెస్తి!యశబ కును. 

కేకు గుగ్గిలము, కంబ, ఇరుగుడి మొదలగు 

చెట్టకును కరక్కాయ, ఇండుపకాయ మొదలగు 

జాతుల చెట్లకు సరు నిసార మక్మణ ముండదు. 

అట్టి వాట 3 చారి తెల్పు శాస్త్రము, ఏమే 

భూములం చేయే అరణ్యవృకు ములు చక్కగ 

పెకుగునో వాటి పరిస్టితులం దెల్పుటయని 

భావము. 

పారోఆట-9దిసేకాటలలోనిఆట. జూద పు 

ఆటగా నెన్న 6బకుచున్న ది. 

ఫారోయీర్విపములు - వరో పొఖండ 
ములోని జెన్నార్కు దేశ మునకుంకెంది, అట్లాం 

టిక్కు మహాసముదిమునం దు త్రరభాగమున 
ఐస్తాండువద్దనున్న 

విశే (Vithey) యనియు, ఎల (Engey) 

యనియు వేరులు. 

నిలేద్వీప నుంతేయు నొళనిది ఆయన, 

యం చే వసీంచుచు వ్యవసాయ మొనర్పు చుండు 

వాడు. ఆయన సరినారము పళువృులతో 

నందుండును, వేజుజనులు లేరు. ఇట నొకవింతే 

'యగు పాతచర్చి కలదు: దీనితలువు లెప్పుడు 
మూయరా దందురు. 

రంకుద్యపములు, 

2044 ఫారో్టజాదీపమూ 

ఎంగేద్విపము "రండుకుటుంబములవారిదిః 

వా రంచే పరివారముతో సేవకులతో వసించు 

చున్నారు, ఈద్వ్యిపముల 146 ducks విస్తా 

రము కలవు+ దీపము న్యవసాయముకి)0ద స 

యున్నను వీరి శిస్తులు, ఈడ కౌనులో నే చెల్లింతు 

రంట, మనవారు దీనిని హంసతూలిక యను 

చుండుట కలదు. జూను నెలలో నీపతులు 

సాండు బాగు జేసికొని తొలుత D౦౪॥ నిడి 
కతు వీదప దానిపె గుడ్లు పెట్టుచుండును. 

భూమి" పల్హములంచే ee పెట్టును. 

పతులు వారికి. జాల చనవ్ర. స నొ తిగించి 

దూది తీసికొందురు. దాని నెండ(జెట్టి సంచు 

లలో నింపుకొందురు. ఇది హం సతూలిక, దీనితో 
తల్పములు చేయుదురు. అంగ్గమున ఏటికి 

Eider down quilts అనుచున్నా రు. వాల 

వఏిలునగలది. 

ఫారోస్ దీపములు --- ఉత్తరదిశగా 
అట్తాంటిక్కు మహాసముద 'మునందలి ౨౧ 

ద్విపషముల సమూహము. జెన్నార్ట రాజ్యమునకుం 

జెందినవి. ౫౮౦ చతురపుమైళ్ళ వె శాల్యము. 

ఫారోస ద్యెపములలొ వాటియొక్క పార్థ 

మెంటు కలదు, దానికి డేనిష్ పార మెంటునందు 

పా తనిధ్య మున్నది. ౨౮౨౦౦ జనాభా, 

పారా లిజవ్ (Formalism) 

తటస్థుండుగ నోపట్టుదలఏడక ఒ కేదానినముకొని 

అన్యములజ్ లికి బో ల యుండురీతి. 

నుతేధర్శమున కఠిన మైనపట్టుదల కల వారిం 

గూడ సిపేరను వాడుచున్నా రు. డీనింగూర్సిన 

కళ ఒక్ట న. 

ఫార్మోజా టీ (పము --- ఆసియాఖండ 
మున చీనా బెళపిభుత్వము నకుం జెందియుండి 

క్రి, వె. ౧౮౯౫ 'లో చీనావారికి జపాన్ 

నారితోం గల్లినసంగరమున జపానువారికిం జేరి 
పోయెనుః ఇప్పుడు; జపాన్ వారికి జెందియున్న ది* 



ఫార్శీస్తానము 
యు 

ఇందు కర్పూరపు వెట్టతోంటలు నిండియున్న వి. 

ఉత్తరమున టాంసుయిపురమున్సు దషీణమున 

తాల్యాన్ పురమును కర్ఫూరవ్యా పారము విశే 

షముగాంగల 'రేవుపట్టణములు. (జ పాన్ చేశము, 
-చీవాద్వీపము, చీనా రాజ్యము చూడుండు.) 

ఫార్శీస్ట్థానము-- పారశీక దేశములోని 

మయొశఖండము, ( పారశీక చేశము చూడుండు.) 

ఫాలకుల గో త్రము-౪ర్య వైళ్యలం౦-౨ 
గోతములలో నొకటి, (వెళ్ళ గోత్రములు 

చూడుడు.) ఫాలకుల (పాలకుల) గోత్రము. 

ఏకా నైయ(ళర్రొ)గో తము. సంస్కృతే సో తము, 

నాదదస. నారదగణము. స, ఆప స్టంబ 

యజన్మాఖ, ప్రమాణ గంథమాద్యపి ;వరఖండ , 

సమాన గోతిముపావనస, పోలేశుండు చేవత, 

పోలాంబ భార్య, బ్బహ్మో చలము వాసు 

వాల్మీశసరస్సు తేటాకము. 

దీపములు ౭౨ తెతసంఖ్య ౭౨. ఫలములు 

దానము. మాదీ ఫలము వర్ణ సీయము, 

ఫావర్క్షతింయులు  (శౌహోనులు 
చూగు(డు, ) 

a లక, 

ఫాసిఫిరెరాయిజన్ం( Pasifeoism)- 
క్ర, వె. 1922 అక్షోబకులో ఇటలీ చేశన్గుడగు 

Signor bie Mussolini అను పేరుగల 

రాజకీయ ముహాసభ్యుండొకండు Communism 

కు వ్యతిరేక లతణములతో TFascistism 

అనునొక రాజకీయనుతేమును గల్పించి నడిపెను, 
-దేళభపాలకుండుగను నాతని ౫ ధనముల [సొ 

నియామకుండుగను నియమించి నడివించెను. 

ఫక్చర్సు (Fixtureక-వాణిజ్య సంబంధ 

moe: 

భూములను సేద్యానుకూలముగ నొనర్చుట 

యు ఇండ్లను (అధైలపగాన్ఫునివాసార్డ ములుగ 

శగుమార్చులను, కొంత నిర్మాణములను చేసి 

2045 

జెట్టి ముండికి అందు Great Bear 

ఫ్ క్ప్ట్చ్సెర్సు 

కల్పుటయు, ఫ్యాక్షరీలను వృద్ధిపజచి యం,తేము 

లచే నితరపనులు పత. జ వలయు నితక 

యంత సామ్మగిని జేర్చి యమర్పుటయు మొడ 

లగు పనులకు ఫిళ్చర్సు అనెదరు. ఇవి పిదప 

(వెజుగ నుండక) అసలు సామ గీకి జేరిపోను 

ననియె యని యొణుంగునది. 

ఫిక్సెడ్ కాపిటల్ (Fixed Capital) 

వాణజ్య సంబంధ పకిభాపాపదము. ఇాశ్యతే 

స్వభావముగల భూములు, ఇండ్లు, ఇనుప బౌటలు, 

టా ౦బె'టలు ముదలగువానియందు తెలుత 

"పెట్టిన పెట్టుబడి మూలధనము. 

'ఫిక్సెడ్డార్సు (Fixed Stars)— ఇది 

ఏరోపా దేశముల శాస్త్ర మగు ఎస్తోనొమిా 

య న... (ఎస్టొనొమా చూ, . 

చెనంత నే కట్ట కొలందినత తము లాశస 

మున. నః ట్రుండినను; నిజమున లెక్కీ_ంప+ 

దగిన వఏశా వ్రుముమేరకు 3౧-౨౮ 9ప్పటికె 

యున్నవి, నకు తములు Planets అనియు, 

Fixed Stars అనియు, ద్యివిధముగ విభ 

జింపంబడినవి, లాయ గతులమండీయు 

వేగమునుండియు, వెలుతుపనుండియు, పరి 

మాణములనుండియు, నాటికి భూమినుండీగల 

దూరముల నుడీయు భేదములు పాటించి 

యున్నారుః 

ఆదికాలముననె వేశ్వేరు నమేతసముదా 

యములక (Constallation © నేర్చజచి 

వాకటప మొదిడిరి. నాటికి వేర నునూడం 

I 

కాన లేషను ఆశారముచే 

గొన్నిటి& Serius అనియు, Areturus 

సురందినది. వంశం . 

అనియు Regulus అనియు ఈమొదలగు 

ఘనులనామము. లిడిన నతతిములు కలవ. 
ఎక్కువ శేశోవంతములగు నతు తము లధిక్ 

పరిమాణములు గలవి యనియు కరి సెడినిం 



ఫ్ 9 నృృడ్చార్సు 
నకుత్ళములు శెద్దచిన్న తారళను ములనుండీ 

యాటు తెగలుగ సటీవలిపరిశీలకలు విభజించి 

యున్నారు, 

Milkey way లేక Gaalxy అనంబడు 

Constallation చిన్న నముతోస సముదాయము 

నించే చర్చికి, (చూడుండు.) 

పరితీలనలందు 

ములు చెస్పంబడినవి నవి, కన్ని మరుగుపడుటతో 

ర తవి గన్నడుటయు, అవి మాయమగుటత" 
వ సరి 

ఈఫి కడా విచితి రం / 

వంటివి కీరుగం గన్సడుటయుు, 

అం కాంతులు, మార్భు జేం కుటుయు 

ఒక్కాటిగ (6 గ న్నట్లు నకుతము 
లు / 

మూండుగను, నొల్లుగను కన్ఫ్సట్టుటయు( జెప్ప 

బడ్ నవి, ఇట్టి ఏచితనముత' ము లకుసందల 

వణుకు అ Dr: We 

పివరించియున్నా (డు, ఒక Double re 

దొకటి యెజబుపు. రెండవది డోదాంంగుగ సుంజన 

జ సరిశీలపండు 2 

- శ 7 Eg wa జ 

దనియు ఒశనవతెముగ నగుపడు 
క్ 

స wane క్ష > 

నతతోమునందు మూడు తెలప్తి ఒకటి 
లో ఇల్ 

యభబుపుగల నాల్లున మతము లుండుట చెప్పం 

బడనది, 

ప్ వ. ౧౫౭౨ లో నగుపడీన వేబొక 

కీలము మధ్యాహ్నమునం దధిక కేజోవంలే 

ముగ (Venus కన్న నధికముగ) గన్పడ్, 

తెల్లనిగంగు పసుపుపచ్చగ మాజెననియు 

౧౫౭౩ మేనెలలో నెజ్బగ నగుపడి రానురాను 

రంగులెగ్ని యదృశ్యమాయెననియు చెప్పం బడినది. 

ఇంక పిటిదూరములును అపరిమితేమై యచ్చె 

రువు గొల్బెడీని, నతుతిములం దెలియు ౮౦18- 

1211201028 పలాను ఆశాశమును మూండుగ 

ఖండములుగ 'నేర్చజచి, భూమధ్య ₹ఖపైనుండు 

అశాశ భాగమునకు 20612621 అనియు, ఉత్తర 

భాగమునకు Northern అనియు, దక్నీణ 

భాగమునకు Southern అనియు 'నేర్చజచిరి 

(గౌన్తులేవనులు చూ. ఎస్టొనొమి చూ.) టై... 

2046 ఫిజియాగిఫీ 

ఫిజికల్-ఎస్టో నామా — (ఎస 
నమో చూడుడు) 

ఫిజిక్సు (జగద్వస్తుశరిరధర్మ శాస్త్ర 
న్రు)--Physics mg జగద్వస్తు 

వ్రులు లెక్క_ లేనివి కలవు, వాట్ల శరీరములు, 

(Matter) ధర్శములు. వాటియందుంగల 

వ (Energy) ల ఏివరణము లను. 

ఏినరించుక ల, 

దీనిని Laboratory physics అనియు, 

Mathematical physics అనియు. ద్వివిధ 

ములుగ 'జెప్పంబడ్ నడి. Matter నందలి 

Energy విషయము Mathematical 

physics క్రింద నె చెప్పబడినది. 

ఫిజిద్విపములు-- ఏటికి విటిద్యీసము: 
నియు6 బేరు కలదు, పసిఫిక్ మప స 

sane నున్నవి. రెండువందల ఏబది 

ద్వీపములు బంటేషు సా నూబజ్యమున కానో-ల 

నీగా నున్నవి, ఇం దెన్నిదింట జనులు వసించు 

చున్నారు, మూంకు పెద్దవి, వి విటి 

ఎద్దదివియందున్న సువాపురము a 

రము ఈద్విపములందు క" బ్బరి చెట్లు కో 

లవ్ర అనంబజు 

చెట్టు పెరుగును. మొ తేము ౭0౮3 చతురపు 

మైళ్ళ ,నశౌల్యము కలపి, ఇందు ౯౨౧౮౯ 

స్వ చేశస్థులు. ౭రరధ-౨ హిందువులని తెలియు 

చున్నది. 

ఫిజియ్యాగఖ (Physiograpy)-భామి 
చు స్వభావగుణమును పరిణామముల కార 

ణములను పరిశోధించువిధా నము, సముద మున 

నదులు, పర్వతములు, సరస్సులు "మొదలగు. 

భూగోళవిభాగము లన్నియు నన్నిటి స్వభావ 

పరిణామములు సీశ్వా స్త్రము విశదీకరించును. 

తుపానులు, భూకంపములు మొదలగు నాకస్నిక 
పరిణామముల న శాస్త్ర సహాయము వలన 

గు ర్రించుటకును వీలుగ నుండును, . 



శృజియాలోజీ 

ఫిజియాలోజీ (Physiology)— ఇది 
జంతు చేహశ్యాస్త్రుము. ఇది పా ళ్చాత్యకల, శరీ 

రములందలి వేర్యేరవయవములు చేయుపనులం 

పదమగు 

Physis అనంగా (Nature) అనుపదమునుం 

డీయు, 10205 (అనలా discourse) అను 

పదమునుండియు నేర్చడినది. సంపూర్ణారోగ్య 

స్థితియందు శరీరమునందలి వేర్వేరు అవయవ 

ts వేయుపనులంగూర్చి యెజుగ జే యువిద్య 

శరీరావయవముల వ%116t1r6నుగూర్చి వ 

కలకు 2200) అనిపేరు. అదియును దీనికి 

శేరిన'దే. మజీయు నివి జూఆలోజీలోని ఉపక 

లలని చెప్పబడినవి, (జూఆలోజీ చూకుండు) 

ఫీజియాలోజీవిద్య్భ కుం 

Embriology (study of foetus) గర 

పిండముల ల Ostelogy (Study 

of the bones) ఎముశలవిజ్ఞానమునుగూర్చిన 

కల Neurojogy (నరములు మెదడుంగూ 

ర్విన rE) 'జెప్పంబడ్నవి. 

ఇంతీయె గాక రక్తము, హృదయము (గుండే 

మూతివుతిత్తులు, ఊపిరితిత్తులు, చర్మము, 

చెట్టలోని Sap (సొన) యనంబడురసము, ఈ 

'మొదలగువాటినిగూర్ని యీ శొస్త్రమునంబే 

సం స! - “త 

-ఈఫిజియాలోజీ-శల, Human physio- 

10gy(అన(గామనుమ్య శరీర సంబంధ శాస్త్రము) 

Animal physiology (అనయా మనుష్యులు 

తప్పతేక్కి-నజంతువ్రులయొక్ట_శరీరసంబంధశా స్తు 

గూర్చి శెల్బువిద్య. లాటిన్ఫాపా 

ము) Plant physiology (అనయా నృత 

ముల శరీరసంబంధ శొస్ర్రుము) అని మూడు 

'భేదములుగ వివరింప(బడియున్న ది. జీనజంతు 

వుల శరీరములందలి ధర్మములు ముఖ్యముగ 

“"రెండని చెప్పంబడినవి, శరీరములు తన ధర్మము 

లను నిర్వహించుచు సనిచేయుచుండుటకు రెండు 

టి క్ష్ 

జేరి ఉపకలలుగా, 

ఫీజి యోగ రే 

ముఖ్య పదార్థములు గల్లియుండుట అవసర 

మనియు, అవీ ౧ Protoplasm అనునదియు, 

రెండవది Energy యనియు. చెప్పబడినది. 

జీవకాలమున శరీరము సదా మూర్పులం జెందు 

చుండును. భోజనముజీ్ల మగుకొలంది నదివజు 
కుండిన Protoplasm నశించుచు we త్ర 

Protoplasm వాటిస్థానము నకుదురుచు ౨కును.* 

అపి పదో న. జే యుండును. మజియు 

సిపోటోస్తాసమ్ ఎన్నని కల్లించును. ఆమెనర్తీ 

నిల్భయగు చుండును, అట్లు నిల్భయయి యుండిన 

ఎన్న పవిచేయు కటి కొంతకొంత వ్యయ మగు 

చుంకును, ఇది శరీరబలము లేక సామర్ధ్యము 

ఆహారము జ్్లమై వినియోగ మగుటకు 

Assimilate అని పేరిడియున్నా రు. ముటియు 

స్త్పృవిధానమున నే ఆహారము జు నుగుట 

తో Raw material అగురనియు, 

న్రరీకము న Living 

Protoplasm అసననియు నినరింప6 బశినది. 

ఫిజియోగ్న మా (Physiognomy )— 
ముఖము మొక్క కళ లను బట్టి స్వభావమును 

గొహిచువిధానము. Be సన జార్చి రాజు కాల 

కా 

అది 

Transmuts అయి 

in) 

ములో ఈవిద్య ననుసరించి ఫలములను చెప్పు 

నట్టప పండితులను కొరడా దెబ్బలను కొట్లయు 

శాకాగృవామునం దుంచియు శితీంచుచుండెడి 

వారు, ఈకాలమున నివిధానముకూడ ఉ తవు 

శా స్త్రములయందు జేర బడి కాకవింప బడు 

చున్న ది, 

ఫిజిరెాగఖ (Physiographyy— 
ఫిజి యో (గప భూగోళ ఖ్యాస్త్రు మునకు: జెందిన 

ఒక లె యున్న ది. ఇందు జియోలజీ (భూ 

ee మిన రాలోజీ (ఖనిజ శ్నాస్త్రము), 

అ Physics and Chemistry భూకంప 

ములు, అగ్ని పర్వతములు, పర్యతముః ల్కునదులు. 

సమ్ముదములు, సరస్సులు, ద్వే ద్వీపములు, ;ర్మిగములు 



_ఫీజియా గారి ఎక్సు పెరిమెంటు 2048 ఫిస్తాండు దేశము. 

మొదలగువాటిని గూర్చిన శాస్త్రము. వీటికి. Fiduciary Note. అందుకుతేగిన మనీరిజర్వు 
Configuration of Earthod శాస్త్రమున 

ఇంకనుదీసికి Applied 

నొంద అనియున్నా రు. 

చేరు వాడబడినది. 

Science అనియు 

త 

నదులు, అ్యగములు ముదల? 

తనకో తైలియచున్న ది. మజేయు మ 

పర్వతే, ములు 

నవి అదినె gs 

కాలము, వరకాలము మొదలగు 1 

Mes ఉట తెలిసెడీని, ఇంకను ఈకాల 

భేదవిజ్ఞానమునకు Meieriology అని పేరిడి, 

దానిని ని వక్యేకశా వ్రుముగ నిటీవలినా శేర్పజచి 

విభజి జించిరిం కలను 

Physical geography అనియు కొందు 

మజెయు ఫిజియో గ; కు 

వాడిడ కన్నారు 

Migration of animals and plants 

హో — జెంది నదిగా జెప్పంబస్ 

నవి. జంతువుల యె 

కములు (చనిపో యి 

యముకలు, అ సిపంజరములు 
అడం 

నవి ముదలగువాటిం 
eA 

ష్ మ ఖీ ల అప థ్ రశిలన వీణను సంబంధములుగ నే 

ది 

(శ 

ఆ వ! 

ONY CRI 

ఫిజిథరౌగారి ఎక్సు పెరిమెంటు 
(Fizeau’s Experiment) జజ కన్ సుప 

సిదముగు. పరిశీలనము A. 1 Fiziau 
పండితు? డు, తానుకని3 పెట్టిన ఒక్రముల్లుగ లచక 

ముం ద్ర్స్ప వెలుతు రొకయద్దమునై పెం బడున 

టొనర్సి. శ్లోసిన పరిశీలనలు చలుతురుయొక 

Velocity (గమనవేగము)' తెలియనగు 

el zh 

చున్న ది. 

ఫిజోర్డు-- (శియాజ్ఞ చూడుడు.) 

ఫిగ్యూసియరీ లోన్ -- వాణిజ్యసం 
పొపదము.. Fiduciary Loan: 
లేకుం [ న్ పచ న నమ్మశపుబుణము. | 

_ పశ్చిమమున నల్ఫాఫ్ బొతిసియా, 

లేకుండా ఒక బాంకియుక్క._ మోతుబరితనము,. 

కౌరవ పశతిష్టలు, ప్రజలనమ్ముశముల్నపై 

పః ఒక బాండీ Issue చేసిన బాంకినోట్ల కీజీరు 

పె నాభార 

నమ అ. 

ఎలో (Phenomena )— ఆశ్చర్య 

మునుగల్లించు దృశ్యము. సర్వసాధారణముగ 

నెవ్వరి కగోచరమైనకార ణమునం గల్లిన విపరీత. 

పలు న ఇది యొకదృశ్యము- 

ఫిన్హాండుదెశము--- వరోపాఖండమున. 
రష్యూ స్వీడనుల నడుమనున్న చేళము, తూగ కున 

రష్యా దేశము, దఖీణమున లడోగాసరస్సు, 

రష్యా దేశము, ఫీన్హాం, డుసంయుక్తాగగుడమును,. 

స్వేడ న్వేశ 

ముము, ఉత్తరమున నార్వే దేశమును ఎబ్లలుగా 

గల్లినదేశము, 

వెన్హాండ; సు పేరువి దేశ స్టులిడినది నడి. స్వ చేశస 

వారిఫిసిక్ భాహయండటు “నంగ అనియెదే రుః 
తడి నేయు pea . భొహషంరు? గం జానసికర్ధము. 

oe oS పాటలకు Runos 
7 

అదిచరు. నాటయం ద్ చేశ శము వులు చయూమెి. 
ఇం, 

యసి వాడ(బడియున్న ది, Sree 

య చ్చెరువంచిన విచేళస్థు: న | 

thousand lakes అని కొందరును, 

of thousand isles అని కొందరును దీనిని 

పిశంసించెదరు. గాని నిజమున వేయికొన న్న 

నధికముగచే సీచేశ్రమున సరస్సులును దీపము 

లును కూడ కలనని జెప్పుయబుడినగి, "బాలురు. 

దీనిని SIirawberry land అనియెదరంట, 

and. 

ఏలయన ఇం దాపండ్లు స సృద్ధమించి పండు. 

చుండు నంట, 

సరస్సు లధికముగనుండిన సీచేశమున కాలు. 

వలు నదులు ఏటిని సంయుక్త మొనర్చుచు. 

వారముల తరబడి సీటిపెనోడలయందు [పయాణ. 



ఫీనాండు చేఛము 

మొనర్చ ఏలుగలిగించినవి. సగటున SE 

చేశ వైశాల్యమున ందు పడియవవంతు స. 

'మైనవనియు, నీరు, భూమి, కొండలు, అరణ్య 

ములు ఇంత గాంగల టేశములు ఇతరము లేవియు 

"రావసియు చెప్పుదురు. ఇని ఉ త్తర ధువప దేశ 

మగుట వేసవియందు దీర దివసములు 

కలను, జూన్ నెలయందు రాతయె యుండ దు. 

పళుపమ్యోదులు నిద్రించుట మర చియుంకును, 

బాలు రలసిబోయినతలి 

చుచు తిరుగ మేలూ-నుచుందురు. 

పరిసర 

బి డి 
స్త 

మ 

రయిం 

బవళు మూరాన సమయ మనునది లేక ఒకే 
అ లం 

నీతి చుంచు శ 

మేనెు మొదలు సె? బరువచ్చునణికు బడులు 

ముదలగువాటికి సెలవులిచ్చుచుందురు. , శిత 

కాలమున ఉదకములన్ని ఘనిభవించి మంచుగ 

ముండును; అప్పుడు మూర్షగమునములు 

సెని జరగును. ఇంకను Skating 

skiing 

సర్వత" దర్శనమగుచుండును. 

ఫిన్తాండు చెశమునంగల 

గామా కేనా లనునదిగొప్పపని, (సైమా కెనాల్ 

సై 
యజ 

sleighing 

విసాపము 
అ. 

(snow shoeing | 

ఓడ లకాలువలందు 

మూకుడు). ఫీనాండుపజలందు గప్పవిదా వ్ట్ధి 

కులు వస్తారముమంది ప్లదు, 

నాల్గు భాషలందు 

వారు మూండు 

పఏణులుగను, ఆంగ్లము, 

రవ్యనుభావ తస్పక శ్చునవాకుగన న | 

సైమాశకాలదరినే యున్న Monrepose 

Estate నందు ఫిన్లాండు చేశా కారము నేర్చ 

అచి అందు యభారీతిని సరస్సులు, పర్వత 

ములు, నదులు, సముదములు, పట్టణములు, 

దుర్గములు _ అడవులు మొదలగువాని. నొక 

భూపటమున చిన్న చిన్న రూపములు పలగునన్ని 

తలి కు రచించియున్నా రు. 

"దేశమున నడవ్రలు. దట్టమైనవి గల్లియుంట 
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పఎభుత్వమును దీని కనుకూలించి. 

ఫీనొండు దేశము 

కలస అపరిమితముగ విచేశముల శనుపంబడు. 

చుండును, వొగ్యయోడలందు తము కాల్చు, 
| | ము 

నడి కలపయ్మె వంట చెజకుగను కాల్చంబడు 

చున్నది. ఓడలసరరగు లిబేశ్రము గొప్పశ క్రి 

న్. తో చతురత గలవారసి రద 

స్ట్ 

న _జలతిరకములందు నిజళా-మ11వ. 

దు వలసినపరిమాణము: 

జరగుచుండును*. 

జాతివారును,. 

ee ఫినాతీవారును ముఖ్యులు. ఉత్తర 
జ 

అచేకిములు కలను, వం 

క అస nt వారి ఇ బప ఇ 

జరిప క అగొయుపసని లకు 

ఉత్తరభాగములందు _L&8pp 

శి ఖో ఆయ్ ఖీ న జ చ్ 

ధువదెళశములుగల రహా ఫీనాండు, స్వేడన్, 
/ యి 

నార అశ ములుల త్తరనిమల నన్నిటిని లావాం. 
ఉరి. ల 

పేని వాడుచున్నా రు. (చూడుడు. లాహాండ 

రులు పొట్లివారు, గట్టవారు , విటీకివారు, కనాన! 

రికలు, పద్య 3 వాల తక్కవగలవారు, ఏరి 

f న ధ్య వందలు స ) సవమివషనరీలు స పవళించి 

జీవన టం. ఏరిని. న్ న _స్తవ్రులం జేయుచు,. 

స క. కేశలిక్యలని. 
శ చ ఇ 

చెప్పుచు సువా ర్ల బక టించుచుందురు గాని 

జమున నావార యేమో వారి శరము. 

కౌకుంచున ని సలిల వేతిడుం, 
J 

నారు వసస దశ పరిసితు మేరకు లాపాం 

వర్న గ్గ pm. a డరులందు అడవి తెగ, కొండ తెగ చేపల'కెనగ 

యని మూండుముఖ్య భేదములు గల్లియున్నారు.. 

చేపలంబట్టువారియం దించుక విద్య వ్యాసం 

ఉనబని య నెదరు ఏం రుష్యూవారియం దీచేయపల 

లాపువారు వేరట, వారికి విద్య యు భూన్య మే, 

అన్యులు స్ు లాఖ్తాండరులని య నెదరు గాని 

ఏంలోఏ కన స Samelat అని పీలుచు. 

కొ నెవరు, చారి చేశమును 5&m6 అనిమెదరు. 

ఒవ్కొ-కతజి అపహాస్యముగా వాడుచుందురుం 

ఫిన్గాండుభాషయందు లప్పుయనిన Land-End 

Folk అని యర్థము, Se లాష్టాండరు. 



ఫీనాండు దేశము 

లకు గౌరవమును, లా ప్రాండరులకు సుహృద్భా 

వమును గలదు. రవ్యునుల కట్లు లేదు. 

నె సర్షికముగ లాప్తాండరులు కొ_త్తమార్చుల 

నొల్లరు. ఏరియఎదు దొడ్డికాళ్గుగల వా "రెష్కవ 

మంది కలరు. అందరు మున దేశపు బుడబుడ 

క్కు_-లవారివతె నొకచేతి డమురుగమునువాయి9 

చుచు భవిష్యత్తుం చెల్పుచుందురు. ఒశతటి 

రహ్యా చేశ మేలిన జారులలో నొళరు వీరిని 

'భవిస్యుత్తును గూర్చి సలహో చేసియుండె నని 

చెప్పంబడీన స వారివిషయ మై వారిగమసనాదుల 

నీడమరుగమును వాయించుచు. చెల్పుకొనుచు 

అశు నడుచుచుండుబారసే పిలీతి వలదు. పిరికి 

రెంకీరుమృగముల పళుభనమే ధనము, దాని 

చిక్ శేపికొందురు. దాని 

అవి ఏరి సెజిబండు 
౧౧ య 

చర్మము దుస్తులగును. 

నాప్లీంట మూండజువంతుల బలు వ్యవ 

సాయము, అడవి కలపపనులు గలవారు, కొం 

దరు కలపంగాల్చి వాటినుండి తారుతీయువృ్తి 

గలవారు, ఇదె పెన్ మొవలగు అడవి చెట్టనుండి 

వచ్చును. కాగితములు చేయునిమి త్రము Wood 

pulp కొందరు చేయుచుందురు. తా మె క్య్ళోన్సు 

నందు లినెన్ బట్ట ఈ కన్నీ వస్తు మూలలు చేత విస్తారము 

కలదు, ఫినాండునందుశే పపరుమిల్సు, శె ఫెల్టుమిల్చు, 

సల్య్యూలోయిజ్ళిల్సు కలవుః (రష్యా చేశము 

చూడుడు, 

ఆబోపురము, పహూంగోపుకము రేవు స సల 

ములు: శీతకాలమున sn ఘనిభ 

కంచి బిగిసివోయినతరి. స్రమరులు మంచును 

'పగులందీసి డారిని అకు. నడువ ఏలగునట్లు 

జేయు నేర్పాటులు కలను, గాన ఈశేవు 
క 

న "వె. పంచ్రెండవ శతాబ్దము వణకు 
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ండు ME తెలియదు. . అప్పుడున్వీడను 

ఫీనాండుచేశపు ప్రభుత్వము 
షి ; 

జ స 4 అధ రు భూపతియగు ఎరిక్ళూ పతి అర్చిబివ పై సీయను 

మతాచార్యుని వెంటంగొని ఈ బేనమున శేగి 

కొందజును కే 9  స్త్పవులం జేసితనయధి కారమునట 

సావించెనని చెప్పబడినది. అప్పుడు ఆబో స్ 
పురము ముఖ్య పట్టణము గా నుంజెనంట, ఆయ 

నతో సెక్క_మంది న్వీడులు అటకేగి అట నివ 

వారికి భూవసతు లట 

అరుళ తాబములలో నిటు 
(A) య 

జనులు అట - "బాల్లిక్కు-సముద మున 

తమయధి కారము స్థిరపణచుకొను ప్రయత్న 

ముంగాంచి రహా తానాకమింప చెం జోరు. 

యుద్ధము లును (పజల కొత్తడియు న చేపనిగ 

ండి క్ర. న. లో రప్వా స్వాధీన 

మగునటు తోచెను. నెపోలియమతో కలహాము 
_ 0౧ 

లందు స్వీడన్ నిముగ్నులుగనుంకు నదనున 

రబా కలుప్రుకొనిమెను. అక్కాలమున న్యా 

సింప నారంభిం చిరి. 

నొసంగంబడినవి 

పభువణు ఓ కటవయలగ్టాండరు, ప అత్ర లోతన 
7 

కున్న ను వారిస్వతంతొపరి రిపాలన నంగీకఠకరింతు నని 

సంధి సెకపి తన రాజ్యమునకు గల్పుషొ నెను. 

స్రాజలు చేయునదిలేక ఆ సరిస్థి తులందు ర్యా 

జారును తనుగాఏంకుడ్య్యూకు గా నంగీశరిం చి, 

రెండవఅలగాండరు 

వారి యావానములను మన్నించుచు. వారిని 

స్వాథిన మొునర్పుకొనియెను. అదిమొదలు 

ఐరొపామహాసం గామ కాలమున ర యూర (ప్రజా 

స్వామ్య చేశమగుటతో ఫీన్గాండును స్వతంతిత త 

కుందోడు వేరుదేశ మాయెను, ఇప్పుడు ప్రజా 

త వ అక పట్టాభి ముక మొనర్చిరి 

ప్రభుత్వ చేశమై యున్నది 

ఫిన్హాండుదెశపు ప్రభుత్వము (Fin- 
land)- ఐరోపాఖండమునందలి వడాల కుకు 

డేశ్టము. జళలమకు. నలువదినాల్లు వేల మూడు 

వందల చతురపు మైళ్ల్ ,నెశౌల్య మనియు, 

ముప్పదియెదులకు ల 'యెనుబదిచేలు జనసంఖ్య 

యనియు ట్ eg Wey 



ఫియోర్హు లేళ ఫిజోర్డు 

వ్ర యోర్థం లేర క్రి జొర్దు (Fiord or 

గషంrర్ర-నాశ్యే స్వీడన్ చేశములందు భూమి 

( చేశములోనికిం కడుదూరము చొచ్చుకొని 

పోయియుండునటు వెడల్పుతక్కు-వ సముదపు 

పాయ (భాగము) లు (దీనింగూర్చి Sea 

portions ను చూ. లియా చూడుడు. 

వ రంగి (Cannon) (శతి న్ 

స ఫీరంగిని చీనావారు కని పెట్టిరని తెలియు 

చున్నది, క్ర. ము, ౬౧౮౯ నాటి వనారిశార్డ 

అందు ఏటిపిళంస కలదు. గాన అంతకుమున్నె 

నారు దీనిం %లియుందు రని తోంచెడిని 

Mr Te Owen గారు ఇ త్తడ్ ఫీరంగిని 

చేసిరని చెప్పంబడినది. కీ), వె. ౧౫౮౭ లో 

ఇనుముతో ఫికంగిని ఇంగ్లాండునందు తొలుత 

తరువాత నొప ఏ యభివృద్ధి నంది 

యున్నవి, గుం డను 

పదు నేను మైళ్ళదూరము పంపగలని శలవు, 

నూర్తురం జంపంగలది గాన దీనికి శతఘ్ని యని 

తోభ్రింట వరా కల్లను, 

క్ర రంగి చెక్క ల్రేక్ర గాలిచెక్క 
లాం Smilax China. ఆంగ China root. 

ap) 

శి (ఏ ఆ 
హా సిర రట ! 

ఇక్కాాలమున మ. 

నం. 

సింగూర్సి 

దుంప యందురు. 

సతిని 

సర్వమైత్యములు [కిమిరోగములు సర్వకష్టములు 

చర్మవ్యాధులు నివారించుననియు, ఇంగిలీక 

దోషము, రసదోవము నివారించు ననియు. 

జెప్పంబడినది. 

ఫిరంగిచెక్క_ లోనికిచ్చుతజి చేహమునిం 

చుక శుప్కీ-ం౦పంజేసి చులకపజుచి మరియాయ 

వలయు ననియు, ఏడుదినములు పయాణము 

జేయించి శరీరమును లఘువుపజిచి మజ్రియు 

నీయ(దగు ననియు చెప్పబడినది. ఇత్తజీ 

సరిగా తెలియరాకున్నడి. ఇది 

ర కొమును భుభొపఅనుననియు, 
ఆవ గ 
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ఫీలాసఫా 

పియాణమనిన నినుప దారి పయాణమును,. 

బంధువ్రుబయిండ్లలో భోజ నమొనర్పుపయాణ 

మును కాదని యెజుంగవలయును. ఫిరంగి. 

చెక్కును లేహ్యాముగ నితరవస్తువ్రులంగల్చి, 

యొనర్చి లోనికిచ్చుట (శేయస్క-రము, యౌవన 

వంతులు: నీక్కా-కతత్వముగల వారు, కఠినపథ్య 

మున కొడంబడ బేనివారు ఫిరంగి చెక్క 

రూము 

"సేవింప. 

క్షి రోజ్ఞూ లేత రాజు ఫిరోజ్సూరునగరము. 
ప్రభా నస్థానము (సంజాబు'దేశము చూడుడు.) 

ప ర9—-Firih or Frith. స్కా-ట్లాండు: 

చడెశ్రమున(గలనవు. (దీనింగూర్చి Rivers చూ.) 

రి లాన్హ్రు (Philanthrophy) — జీవ 

క వమ్ంచి మ నగ్న యుద పకార్క. 

చింతతో సేవ స Tr 

“Se ంతేము. 

పులస “(Fo ltephy 5 పాశ్చాత్యే 

Na- 

tural philosophy (పృకృతినిద్ధము) Moral 

Philosophy . రనము) న 

విజానము స న అను ల. పని. 
నా 

'యోగించుకొను న న న్వెషంచుటకు. 

ము a 
దినములో ఫిలాసఫీ రెండుటిధములు, 

పరిణమెం-చినది, రెండవది మానవ స్వాతం త్య 

సాధనమైశది, 

అసలు: FE ST ర 

ఆత్మనమొక్క. నిజత త్ర సము; అత్మయొక్క- సర్వ 

న్యాపక తము పథమ ఖండములయం దీత 

తముసో శెటీస్ ,ప్రేటో, అరిస్థాటల్ అనువారలు. 

మొదట చింతన చేసి గ్రంథములను రచించిరి. 

పాచ్య దేశములం దీత త్త(ము పూర్షముగ పవ. 

మః భారతవర్ష మందు ఉపనిషత్తులు, 

బ్రవ్మానూ తిములు, కర్ణసూత)ములు, మా 

న ప్రమ ర-చింపంబడినవి, బుద్ధు(శు 



ఫిలిప్ డ9ంకు-ఫిలిప్ సోబర్ 

కుమారిలభట్టు, శంకరుడు రామానుజుడు, 

చెతన్యుండు, బస వేశ్వరుండు, మొదలగు తత్త్వ 

వ. నాణచార్యులు వటం 

అరబ్బీ దేశమున నుహమ్మదువారును, వారి 
తరువాతే వారిత తే మును విపులముగ సూఫీ 

“లును పిబోధించిరి. ఆత్మజ్ఞాన భాగమునందు 

పాంిచ్య'జేశములును Natural Philosophy 

“యందు పా శ్చాత్య దేశములును ముందంబ వేసిన 
వనుట సత్యదూరము కూదుః 

(తత్త పశ్నొవ్రుమున ఆంగ్గవిధానము చూ) 

ఫిలిప్ డ్రంకు - కిలిస్ సోబర్-- 
Appeal from Philip drunk to Philip 

Sober. ఇర్వురు దుర్భార్లులలో నొకం డధికార 

పదవి నందియుండి శెండనవాని నక కార్యార్థ 

అ కీచు క్రీని ప్పసంగములందు పభ 

నగ నుడువుచున్నారు. 

ఫిల్నిప్పైన్ ద్వీపములు--- ఇవి అనేక 
ములు కలవు, పీవీనియాయందలి మలేశియా 

ద్వ్ప సమూహమునక జెంది అందలి సుండా 

ద్వీనములలోనిపై యున్నవి. బోర్ని యో ద్వెస 

మున కిశాన్య దిశగా హిందూ మహోసముద ము 

నకుం జె ;దిన టుండుద్యిపములు మిగుల ఫల 

వంతమైన భూములు కలవి. నెనుక స్పానియా 

దేశపు ఆకిమణయం దుండౌను గాని ఇటీవల 

'నమెరకా సంయు _కవాష్ట్ట్రముల వారికీ. జెంది 

యున్నవి, 

పికి ముందు లూూడాన్ ద్విపము పెద్దది, ఇది 

ఉత్తరదిశగా నుండును, ఇంకను మిండానావో 

ద్వీపము దతుణ దిశయం దున్నదియు, నైరృతి 
దిశయందున్న ఫలవాన్ ద్వీపము. (ఫలవంత 

ద్వీపము) ను ఇందు ఇద్దవి. ధాన్యము, 

చజిక్కు పొ గాక్కు జనపనార sn ద్వీపములందు 

ఏస్తారముగ వైరుచేయయుకుచున్న వి. లూజాన్ 

: వూ పట్టణము. టికి. & క 
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స్థానము, వే ర్హకస్థలముసై నైయున్నది. అటపొ గాకు 

న్న జేయంబడు చుండును. 

త్త మూండులతుల వంబదివేల జనులు వసీం 

pre 

లిప్పెన్ న్ దీవులు తొలుత క్ర వ. ౧౫౨౧ 

అ స్పానియా చేశ స్థుండగు ముగ 

ల్లాన్ అను నావికుండు కనుంగొని స్పానియా 

దేశాధిపతి యగు ఆడవ ఫిలిప్పు భూపతివే 

రిజెము, నాంటినుండియు నాపేరుననే యున్న వి. 

ను7ల్లాన్ నావికుడు భూమినిజుట్టి తిరిగి వచ్చిన 

ష్య సమ్మ ఈద్విపములలో వసం 

Me సృతియెంజె న సియు6 చెప్పం 

డిడి 
నది 

పిలిబిజ్ జిల్లా---పిలిభితు నగరముపి ధాన 
౮9) 

ము. (ఆగాాపోవిర్సు చూడుడు.) ల 

తె 
ఫ టెయిల్ (౮౪౪ జ1)-- వాణిజ్య సం 

బంధపరిభాపోపదము. పన్ను బందెలు లేక సర్వ 

దుంబాలామాన్యము. ఇది ఒకవిధవుగు వంశాను 

మ వక స. 

సతతిలు 
పదము, Fee Simple 

యర్థము, ఏతకరరులు . లేక 

క్రీశ స. నాడుదురు. 

ఫుట్సాల్ఆట (900 ball)— ఇది 
గులగ లోన గాలిగలి యుండి, ఇరువదిఎన్ని 

య ౧ 

దంగుళముల చుట్టుకొలత గల్లీన తోలుబంతిని 

-కాలిత్రో తన్ను చు 

నాడు నాట. ఈ 

యాట ఇరుకతుల 

గె | వారిచేనాడ cc డును. 

ఆ అకతలప టీమ్సు 

వొణిజ జ్య స సంబంధపరి ఖా షూ 

సిస్పంశేయవుని 

హక) గుభూామి 

© (Teams) అని వీరు, ఇదిపసిద్ధినందినయాట. : 

గొప్పపందెములతో నా నాడంబడునది. ఈయాట్టు 
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అసోసీయేవన్ ఫుట్బా లనియు, పర్చెప్పట్ళా 
లనియు ద్వివిధమై యొప్పెడీని. 

౧ అసోసియేమన్ఫుట్బాలు ఆట- ఇది నూరు 
మొదలు నూటనుప్పది గజములకు తక్కువ 

గానివొడవును ఏంబదిమొదలు నూజుగజముల 
వజకుటల వెడలుప్రుగల మైదానముపై నిరు 

శతులనాదిచే నాడ (బడును, ఆట గమ్యాస్థాన 

స్తంభము లాకటికొకటి యొన్న్మిది గజముల 
దూరమునను (Goal Posts), నాటికి అడ్డ 

ముగ గట్టంబడు cross bar భూమినుండి 

ఎన్ఫిదడుగుబ యెత్తు నను ఏర్పజుపంబడును, ఈ 

రెండు స్తంభములనడుమగ  ఆెండవకొన కొక 
: సరిహద్దుగీత తీయంబడుదానికి ౦6౧476 line 

అనిపేరు. శెండు సంభముల మధ్య పా దేశము 

నకు Goal mouth అని వాడుకనామము 

కలదు. ఈ గోల్మాతునుండి పదమూడుగజ 

దూరమువజకు  Penaliy Area 

'యనంబడుతావ్ర గు ర్రింపంబడి యుండును. 

-ఈవీన సల్టీసరియా పొడవు న నలుబదినాల్టుగ జములు,. 

అటరంగన్థలితో తిన్న గనె దీని నంటియె హై 

దును త కస య హద్దుగీతేలకు Touch lines 

ముల 

అని. గాము 

ఈఅసోసియేషను  వుట్బాలాటయం ' దుప 
'యోగింపంబడు ' బంతి చుట్టుకొ"లతే బ్రరువది 

యెన్నిదంగుళీము లుండును. ఎదుటికక్ యాట 

కాం డప్పుడు తమబంతి నివ్వలిస సంభముల 

న ఏ౩ దన్న నుంకించుచుందురు. అంతేకాక 

కోలువాాతును కాచుచుంగు అటక 

నికి దన్నుగనుండిి ఎదుటకతువారిబంతి నీముఖ 

'ద్యారమునకు( జేరనీయక నెదురుదన్ని తిప్పి వేయు 

చుందురు, ఐనను ఆడుచుండుబంతిని ముఖద్వార 

రతుకుండగు నాటకాండు తప్ప తక్కినవా. రనవ 

-“సరముగ ను దగులరాదని నిబంధన కలద(టం 

-ఈయాట ఇద్దరు వ (Linesien) 

1058 ఫుట్బాల్ అటా 

అనంబడు నధికారులచేతను, నారీపె యధికారిగ 

త్రిపుర (Referee) యనంబడు తీర్మానపు 

టుద్యోగిచేతను భద పజుపం జడుచు. ధర్మ 

విధానమున నడుపంబడుచుండును 

_9 రో ఫ్రుట్కాలు ఆట (Rugby) ఈ 

యాట అంగవీవమయందు రుగ్చే యనంబకు 
ap) 

తావున సుసిసిద్ధముగను, విస్తారముగను నాడ 

బడుచుండుట నీపీరండె నంట, ఇది అసోసియే 

_ షనుఫ్రబ్బాలుఆ టనుండి ఇంచుక భదముగల్లియుం 

డును. విధానమునందునను భేదము గలదట. 
రుగ్చేస్రట్నా లాటయంద లి ‘re 

నూటపది గజముల పొడవును, జెబ్బదియెదడుగుల 
Qe 

నెడలుపును తప్పక గల్లియుండవ లెను. మజియు 

Ms లోపలనే ఇరువదియైబెసి 

ప) దేశమును గు ర్రించియుంచుదురు. 

దీనిని IN ba area అని వీలీచెదరు, ఇం 

దాడబడుబంతి గుండగముగా నుండక కోలగ 

నుండోడిని, పొడవుచుట్టుకొలత ముప్పది లేక 

ముప్పదియొకఅంగుళమును, వలము చుట్టు లత 

ఇదవదియా రంగుళ ములుగల్లి పదునాల్చుకౌన్సుల 

బరు వుండునటుల( చేయబడును. ఆటనాడు 

ద్రిరుళ శకులండు టీమున పదుచేనుగు రాటకాం 

డం ంఠువురు. గోల్చోస్తుల నడుమప ప బేశమగు 

ముఖ ద్వారము వెడల్పు పదు నెన్మిదిన్నరయడుగు 

లుండును. కాసుజారు భూమినుండి పదియడు 

గులయెత్తున వాటి: గట్లంబడును. స్తంభములు 

పదునొకండడుగులు భూమిపై. నెత్తుగ నుండు 

గజము 

నటుల పాతయబనును, 

ల చాతి డా స 

రుగ్చేఫు! ట్య్బాలాట్య, ఆఅసోసీయమన్ ఫ్రుట్భా. 

లాటనుడి వి ధా నధర్భములందు నను భేదము 

గల్లియుండును, దీనిపదతులు' బోధ 

పబచుకొనదగీయంయును. కాని రెండాటలును 

బంతిని కాలితో తన్నుచు ఇ బ్రరుక్ “క లవాంిచే 

నాడబకునాట లేయని ఎలు; గునది= 

చక్క x 



ఫుల్ సావు 20 ఫుల్ సావు 

ఫుల్ సొపు (Full-stop or Period)~— 
అ 

బది ఆంగ్ల భాషా సాంగత్య మునుండి ఆంధ భష 
ఇ న్ 

లోని తెచ్చుకొనినయొకగురుతు. ఒకవాళ్యము 

పరిపూ ర్థియెనదని 'తెల్పుట కచటనిజెడి యొక 

చుక్క. ఒక సందర్భమున న గల్లిన యూ హను 

దెల్పు వాక్యముల సముచాయము నుగ 

తేల్పుగురుతు, 

ఫ్రూరెయిరిజ సు Fourierism- మెంచి 

జేశ్టమున 1772 ము॥ 1887 (కీ చె) వజప. 

జీపించియుండిన Franeois Charles Marie . 

Fourier అనుపేరుగల సాంఘికవాది బోధిం 

చిన రాజకీయమతిము. 

ఈతండు సంఘమును ఏకాభిపొాయు లగు 

ఫొందజను వేర్వేజుగా విభజించి నేక్వేరు 

నివాసములు గట్లంచిన సౌఖ్యమలిశ్రయించునని 

బోధించెను, ఇది జయముగాంచలేద(ట గాని 

కంద ర్ట సి రన. నమ్మునా రున్నా రు. 

పూలో కం0163))--తాను బుద్దిహినుని 

నలె నటించి యన్యులను నన్వించుకళ్ , ఇది 

మనంబడును, ఇట్ట విద్యా పి ఏణులు హాస్య 

సభలలో వాక్చాతురినలన గూడ సవ్యంచుట 

కలదు. అస విద్య క Foclery అని శేరు 

నాదకయం దున్న ది. 

వూల్చ్మెపుకాగితము - వాటరుమూ 

రు (Foolscap 02062)--భరత దేశమున 

తొలింటికాలమున చేయబడు చుండిన కాగిత 

ములవెననే చిహ్నములు శఅచుగ వేయంబకుట 

లేపండను. కొని ్న చెశములపిభుత్వపు కాగితము 

నర సాలునిరూ పము చిన్నదిగ ముద గల్లి 

నల్లా "ెడిది కాళ్ళీర చేశపు కాగితములె నిప్ప 

టికి సీవిధమే యాచరణయం దున్నది. 

ఐరోపా చేశములందు, కాగితేముల పా "రంభ 
మగు నాదికౌలమున, పెక్కు-పొడవు వ 

కత __ ఫూల్చ్కేపుకాగితము... 

(1265) శాగీతములు చేయంబడుటయు 'వాట్ల 

సు సనేశరూపములగుర్హులు Water marks 

a బడుచుండినవి, అందు రిక tx 103అంగ- 

శముల పరిమాణము గల “కాగితములకు ఫూల్ 

స్కేపు గుర్తు వేయడు నాణార మయ్యెను, 

ఆకాలమున ఐరోపా చేశములందు హాస్య వచన 

ములను ప హాస్య నటనలను న నవ లలు పనుల 

వలనను, జనులను వినోదింపం చేయువాని! 

“ఫూల్” అని వాడుచుండిరి, ఇట్టి పండితులు 
we చాల పముఖ్యము గల్గియండు 

రు వారు నరపాలురను వినోదింపం జేయుట 

యం దాటీ కెటినవారె గొప్ప మన్న నల నందు 
చుండిరి. వారు ధరించు టొవీయొక్క. యాకా 

రము గుర్తు వేయబడిన కాగితములకు ఫ్లూల్చు 

"కేష్టు శాగీత మనివాడుచుండీరి. వీటివాడుకయు 

బహుళ మై యుండేను, 

"కాలములు మాజీ అగుర్హు లీశాలమున 

మానివేయబడినను ఆ పరిమాణమున (size) 
చేయంబడుకాగితములకు నేటికిని ఫూల్ స్కేఫు 

కాగిత మని వాడుక యై నిలిచియున్న ది, 

కాగిలేముల పె వేయంబడుసట్టి పూల్చు కేపు 

(Foolscap) మొదలగుగురులు Water 

marks వేయంబడుతాన్సన కొంచె మెత్తుగ 

నుండున ట్లొనర్తురు. ఈయెత్తుగనుండు పే 

నము ఉల్రిపారళన్న తేక్కు_వగనే యుంట నత 

ములకుం గానరాక్క చేతితో తడవినంగాడ 

తెలియరాక యుండునది, ఆతాన్రన కాగితము. 

పలుచనగుట నీటిరంగుగ వెలుయసన జూచిన. 

గాననగుచుంట ‘Water mark 

బడును ఈ Water mark ఇచ్చవచ్చిన 

రూపములు వేయించ 

నగును, 

శాగితములను మెరుంగు చేయుటకు కొంత 

అన 

వ్యయమగును గాన. నెష్టవమెరుగు జేయంబడిన 



కాగిశములకు ధర మెక్క-వయుండును. వార్తా 

"త కల మొదలగు (చదివిపాజ వేయు) కాగిత 

ములకు ఎక్కువమెరుగు చేయరు గాన కొంత 

చౌకగనుండును. నిల్థయుండ (దగిన దస్తావే 
జులు పెద్ద పెద్దపు స్తృముల కుపయోగించుకౌగి 

శముల నెక్కు-వమెరుగు జేతురు. మెరుగు తక్టువ 

.గలశకాగితములు గాలికి వెలుగునక్కు ఎండకు 

వాల్పశుకొలంది కొన్ని కొన్ని రసాయనములచే 

చబాధింపయబడి పచ్చనిరంగుగ మాటి పటిమ 

గోల్వోవ్రను. 

సాధారణముగ శాగితములను భద్యముగ 

పెళ్టులలో నుంచిన వేగముగ జెడి పటివ 

గోల్చోక నిలుచును. 

వ్యూచర్చు (Futures)— ంణేజ్యు 

సంబంధపరిభాపాపదము. విచేశమునందు ము 

న్ముందు పండగలపంటను ముందొక కాలమున 

స్టమరుపైం దెప్పించుటపం గాను ఖరీదుచేయుట 

మొదలగు Speculative operations 

ఇందు చాల చిక్కులగు గడసుతనప్రరాకడలం 

గల్పియుండెడిని, 

ఫెటిషిజవ్) (Fetishism) - కార్యము 

సంకల్పించుతణి నేవస్తు వెదురుగం గాననగునో 

జాని నర్చంచి పూజించి యాకార్లము జరుప 

ఏలగుననినమ్ము మతము, ఏరొకొ-క వస్తువు నందు 

కార్యసిద్ధి గల్గించుక్న యుండునని నమ్మెదరుః 

ఫెటిషుభక్తి --- ఆఫిశా బెళపు నీగ్ఫో 
జాతీవారియం చే చేనియొకవస్తువు తొలుతగన. 

బడి దొరకిన దానిని పూజించుదురు. దానివలన 

అ కలుగకుండిన దానిని వదలివేతురు. 

'ఒఫ్కొశవస్తువునందు మాహాత్మ్య ముండునని 

'వారిమతేము గానోఫు, 

ఫెడరేటెడ్ వలె స్థ్రట్సు - ఆసియా 
.ఖండమున ఇండూ చైనా పె నెన్చులాలోనిది. మఠ, 

2055 ఫెయిథోన్ రథ సారథ్య కథ నము 

చేశయులోని ౧ పెరాన్సేటు, ౨ సెలాంగోరు 

సేటు ౩ వెగిసేటు, సెంబిలాన్ ప్లేటు, 
ఈక రగు కక 

ఫి పాహాంస్తేటు హ్లసి లేసే స్రేట్సనం 

బడుచున్న వి, (మలెయా దేశము చూకుండు) 

సెదర్ అన్ ది క్(Feather in the 

040) క్రొ త్తగం గల్లినవిభవమని యళ ము, 
నె భవోజేతునపను ఈడ క్రిం 

గలదు, ఆదినుండియు శికోవెస్తన (టోపీ లేక 

పాగ) మందు Feathers ఉంచుగొనుట వెభ 

దెలుప్రుట 

వచిహ్నము. దానికి భరతభూమియుదు 
తు రాయియనియుు, కలీ తురాయి యనియు, 

వేరుకలదు, అమెరికాఇండియను జాతులలో నిడి 

విపరీతముగ నుండును. కొ శ్రశతుగవునుజయించి 

చంవినతోడనే వేజ్ొకకొ త్త Feathers ను 

శిరో వెష్తనమందు వాకు 

ఆకర తేటచుగ సెక్కు Feathers తల 

యందు ధరించినవారు గాననగు చుందురు 

వారిలో నెక్కు_వ Feathers ధరించినవారికీ 

సంఘసభలయందు గొరవము మెండు. 

సెనోసినౌలిజన్ (Phenomenalism)- 
కనివించెడు జగత్తునకు మున నుండునవి 

మానవునకు తెలియ(బడ వనియును, మనము 
౫ వన్నియు నృశ్య్టపపంచము నుండి డియె 

గ్యహించుట సత్యమనియు సమ్ము నర 

ముందుకు గాన 

గహించెడీ 

మ్ (పం )---ఇంగ్రాండు దేశమున చదు 

నైన పబెశములు పల్ల పుభూములకు ఫెన్సు 

అనెదరు. 

ఫెయిథ౯ రథసారథ్యకథన ము- 
గీగకులయొక్క- ఆవకాలపు ముతకథనములలో 

ఇది నారి క త్రతి సు పసిద్దముగా నుండె 

నట. వారి'దేవతలలో వభ అప్పోలో 

'బే్రండు, ఆయనను గి గాన్న భ్లొకకారణమున 

భూమిపె నివసింప చేవతలు నియమించిరి. 

అక్కా_లమున భూమియం చొక స్రీ రత్నము 



ఫియిథోన్్ రథసారథ్యకథనము 

వలన కనన యు గల్పినంటం ఆతని పెరు 

యస్ స్య యకాయరు 

నివాసలోకమున కరిగినతజి సీ ఫెథనును మనుమ్య 

భామియం'దే వడలి వెడలిపోన, నాబౌలుం 

డిటనే సెరి(గ 

-పయిథోన్ వకనీచాలుల సుంసూన క్యప్పుశు 9 

పెద్దవా( డగుచుండేెంనట, 

డగు అప్వోలోకును, అకేజ స్మాలిమక్కువలకుం. 

గుపయగువూనవకాంతారన్న మునకు, జనించిన. 

ముద్దుల బెడ్డనికిం జ క్రదనము క" అంత యగుశా? 

aren నషి ఒకరికిం దీసిపోవువాండు 

కాడు. తోడిబాలుకతో 

నాతనిదుర్గర్యమున కసూయ జెందినవారము “సీను 

మానవుండ వే నీయాధిళ్య మే” మని గర్జించు 

"కాని, 

నాగుకొొను చుండ 

చుండి ల ఆతడు కోపోద్దీపీక 33 ts ఓలింఫసు 

“ns న అగ యవన My 
సము న్వర్షనయమై నర త్న ఖల? మై 

నో 

oy 

సౌఖ్యము కే కాకరమై ఏన్నాణములొల్కు- తెన 

తుడి" "నివాసభవనమునై బయలువెడని అనేక 

కష్టములం గడచి మెట్ట కేల కటకు(జని ఏ కొంత 

ము? నానందములనోన నున్న అపోలో దేవుని 

గాంచి యూదరణముబడసి తన్నుంజూడ నరు 

ర క. తండి “కీ కేసి గావల యు 

నిచ్చెన న నన భ కీతో జనకా! నాపై నించుక 

పత పేను గల చేని యొకదినను so 

సారథగా నన్ను ండనిండనియు స స పంచేముంజుట్టి 

యారథ మును ద్రిప్పక్ "నిరా నో స. 

వేయుండనియుగో3ను. అందుల శా యహ్బో 

లో, అది కన్టసాధ్యము గాన. నిప్పుడు వల 
డని వారించినను వినక, తన దేవత యు లోకు 

.లకుం జూప నాతిముతో నదియె పాిర్థింప 

నాజనకుందు వగచియు6 6 జేయునది లేశ శయ్య 
కసత _ 

ఎట్టకేల. శారథమున ప 'శ్రమాశ్యమలం 
తాను గారథియై. బయ ల్వెడ లె లెనంట అ: 

2056 

సా. 

న. లన్ని జ్యాలలను శ్వాసించునవియంట- 

అవి. యితనిని సరకుగొనక ఈడ్చుకొని యతి 

త్యిరితముగంబర్విడుచు పంటలను చెట్టు చేనులను 

దహీంస(జేయు పర్వ్యతశిల ల వొరలి పర్విడః 

జేయుచు బీభత్పమొ నరించుచు, వెట్టిపరుగులు 

పరుగికుచుండుతటీ, భూ బేవి, జేవతాచశ్రవ క్ర 
be 

భి ~ 

యగు జ్య్యూపిటరు (౯ చ్యాసువితరుని) గూర్చి 

ముజలిడ, నాతండు కనికరమంది చేయునది లేక 

య చాలునిమూర్ధతేకు లిక్షగ తనరథపీలను వీడు? 

అది రథమును 

_పెథనును బ్ర 

గల్తించెన(ట, నాగ 

ళ్ న. 'హాల్వదో ౫ 
లో 

Cr OE న మొన సారథియగు 

శాదిగ మార్చ శాంతిం 

లోకమునలకి లోలముపాలొనర్సి శ కలవంపణచు- 
౪౮9 0౧ 

ను న్న్న గస! ప్న ) ర 

త 

re 
కురి గాళ్ళ ధూ 

రథ సారథ్య" ముక బరు 

యేక్పడి వాడుశ యం దున్న ది, 

డే జ క ete cea 
ఖర్మాంట ప్రోద్వపము-(ఇ కొఖుండ 

మునకుంబెంప్న ప. చూ). 

న 

భళా రం 
మధి ను 

డ్ 

QQ. lo 

నరించు 
న్ా ౧ ఖే పో ఏ an ఖల్లా - ఈజిప్రు దేశమున సేవ్ను ము 

ట్ ఫీ 
ప ఘు -వ న & కై! నాలికిని, కాక్శికలపను పెరు. దిని బహువచన 

రూపము ఫెలాహీన్, ఏ ప. 
య 

కు, నూటియం దటువది యిద్ద! సున్నా 56 

వ్ (Ferrite)}— ఇర ట్ ) 

Iron hydroxide (binding element in. 
many rocks) నకు పేరు, 

ut 
Ou 

1200 oxide ను, 85106 

సంబంధముగల ఇతర 03106065 తోడను క్ 

గలుపులకు పేరు, 

కేమి సరీతో- 
అ 

మెటలుర్ష (Metallurgy) pure iron 

Constituent of steel నకు, జేరు. 

ఫెర్రోసియానిడీస్ ( (Ferrocyanides)- 

set we ఆసిడ్ సంబంధములగు salts 

పేరు. (14 Fe) (CN) ఇందు ముఖ్యమైనది 
ల ferrocyanide అనంబడునడి 



“అబ 700 న. 

దీనికి yellow prussiate of Potash 

'అనియు చేరు కలదు. దీనితో 

అనంబడునది చేయుదురు. 

అష పమ్యన్ బూ 
/ 

ఫె రౌజు సాలు (Ferrous salts)- 

ఇవి యన్నియు 120% 52105 అని చెప్పం 

బడును, ఇందు Ferrous suphate అనం 

బడు Green vetroe సిరాలు చేయుటయం 

దుపయోగించు చున్నారు, ఇంకను రంగుల 

యందు తోళ్ళు. పదునుచేయుటయందు నుప 

"యోాగించును. (పమ్యన బ్లూ చేయుటయం దుప 

'యోగించు చున్నారు, 

Ferrous 106146 అనునదియు, Ferrous 

phosphate అనునదియు, Ferrous carbo- 

nate అనునదియు, Pure salt ను జిషధ 

ములం దుపయోగింతురంటం 

ఫేక్టొర బబ్నాలు ( Factory Chi. 

యుటాప్రొడవు — ఇవి ఆవిరి యంతనుల 

పొగను గొంపోయి అకాశమ్మువెపు వికుచువెగ 

గొట్రములు లేళ స్తంభములు, ఏటను స్తాక్స 

వt26k$అని యంతే శాస్త్ర సృమున వాడుదురు, 

అంద రెటీగియున్న రీతిని als యావిరియం తే 

ములు నడుపుటకు నీటియావిరి కావలయును. 

అవిరిచేయుటకు నీటి నగ్గిచేం గాచవలెను. కాలిన 

యగ్ని కార్చోనిక్ ఏసిడ్ గాన్ను ౮౦1౪002160 

acid gas కల్లించును, ప్రది పాణహోనికరము 

గాన ఎత్తున కీపొగ గొట్టములగుండా గొం 

పోయి ఆకాశము నవిడుచుట గ ఇంకను 

ఇందొళక _ సౌకర్యముగలదు. _వెండియైన గాలి 

పెకి లేచుటయందు వెనుదీయదు గాన గొట్టము 

లగుండా  వేండియె మైనగాలిని అనగా నగ్నిచే. 

దగమైన గాలీ వ గొంపోవుట వాల 

'సుకేరము, మజీయు నీపొగగొట్టము లెంత. 

పొడవుగ నున్న కింద చెక్కువవేండి కల్షియుం 
2008 

205? ఫివెనియన్ గాలి 

డను గాన సీటియావిరి తిసుకరముగ చేసి 

కొనవచ్చును. 

అన్ని ప క్ “జ్వరిల్లుచ న నన విస్ఫులింగముల 

(చిన్న దిన్న ప... గల్లించును, ఇప్ 

యన్నియు పొగగొట్రమున వొడవుగ _పెకిబోయి. 

ఏయగ్నీ పమాదమును గల్లింపకుండును, 

ఈపొగ గొట్టముల “ఫొడ వాయాదేశముల 

శాసనములం దర్శరీతిని నిర్ణయింపం బడును. 

శెర్సనై లు 'మొదలగునవికాల్చు యంతేముల' 

కీపొగ గొట్టములు చేకండిన పబలమగు నపా 

యము కలెడిని, 

| ఏటలిజమ్ | Fatalism) — మనుష స్య 

యత్నీము సిజరథ్ మనియు _దెవపిథి గాని: 
వ గ్గు 
Chance గాని యెట్లు జరిపిన నటు ట్లు కార్యములు 

మో చేశ? oe 

'ఫినగిరి  సింధునదీము ఖద్య్వారముకడ 

సాంగు కర నమ 
(ee 

సీపరరతేము కలదని బృహత్పంహితే ౧౦-౧౮ 

యందు 

ఫనింగ్ గ్వపము! (Fanning island)- 

పసిఫిక్క. మహాసముద మున హో వె దఖ్నీణ: 

ముననున్న సగడపుద్విపము. గల్బర్టు ఎల్లిస్ 

దీపముల శేవి సజ్బెరై నుస్రేషనుగలకోలసీకి 
= గట క 

చెప్పంబడేనది 

చేర్చంబడీన ద్విపము, 

ల యా పాణ పలనకును. సథ సె 

రెన్ శేవిలుేో సెవనుగా న న్న ది. 

సివియన్ (Fabiany— ఫేవియనుల: 

వ్యూహని గ్బాణచతురత (అనంగా నోర్చు,. 

సామరస్య చతురత) మొద లగుగడుసుంద నములు 

సమయానుకూలమగు సామర స్యముచాలగొప ప్ప, 

వని ేరందినవి గాన ఫెబియన్టాకీ కీక్సు అని 

. సామెతగా _నెనది, (Fabian Tactics) 

ఫేవోనియస్ (Favonius) mలి— 
రోమనుల. వు రాణములందు నై రృతిదిశనుండి 

గాని, పశ్చీమమునుండి గాని అకురాల్పు, 



(Spring) కాలమున ఏచు వాయువుల క్రీచ్చర్చు 

పెటంబడి వది. 
అ 

[9కు దేశమున నిట్టినాయు వే యగు Zep- 

hyrus వాయువ్రలకు గౌరవమే 

మొసంలగంబడినది. 

ట్ర! (Fascism)-— ఇట లీబేశమున 

నె రోపామహాసంగా మానంతేరము ప్రజలందు 

గొప్పయసుతృే ప్తి ప కల్ల (పజలయం చొకయు చే 

కము బయల్వెడలెను. | పజాపరిపాలనము కర 

చుకొందమని కొంతమంది తలంచుచుండీరి. ఇది 

తొలుత 

ment’ అని చెప్పంబడ్నది, 

‘Political and Social move- 

Signore Benito Mussolini అనువారు 

దీసి నాయకత్వము. వహించిరి. ఆదియందు 

కమభూనిజమ్ నెపరించుకోక్క దీని నేర్పడం 

వేసెనంట ఏరు సెన్యములను గి బలపజుప 

నిశ్చయించిన, వీదప రాజును తొలగించి (ప్రజా 

(ప్రభుత్యమును స్థావీంచుక్ ర్కెను తట 

క వె. ౧౯.౨౦౫ో కొందు ఫౌసిసులు చట్ల 

నిర్మాణసభ కెన్నుకొనంబడిరి. (Chamber of 

Deputiss) కౌని౧౯౨౧లోముటీకొన్ని యెన్ని 

శ్లు జరుగవలసివచ్చు టచెఎక్కు._వమంది యెన్ను 

స్రభుత్వము వారి వశ మాయెను. 

Gees అక్టోబరు నెలయందు రోమకపురి 

యందు రెండులక్షల ఫాసిస్తులు ఊేగిరి, 

ముసులోనీ నియాముకునిమాటమె శాసనమను 

నట్టు విలువగల్లీనది యాయెను. ae ఎన్ని 

శివి ఢానవ్రుశానన మేర్చడియెను, ఈఫాసిస్టుల 

వ్యవహారములు Grand national council 

పరిశీలించుచున్న ది. వీరికి నలవర్లు చిహ్నము. 
m. 9 

“no discussion, only obedience ”వా 
దము లేదు, వ కది ఏ9Motto 

అసి చెప్పబడినది, .. . 

౨ ఇర్టవచేథమనహి హిట్లరను మరాదయుని 

2058 

% 

చయూచువారలలప చందు", 

హ్. స్సాఫ్ దిమూన్ 

నాయకత్వముకింద నిట్టి యేర్పాటు నడుచు 

చున్నది. 

ఫేసిమెల్సి? (చేతిపని) | (Facsimi- 
లం పని దస్క-తుపోలిక 

ను, లేక ఒశరూపము లేక ఆకారము యొక్క. 

వ చేనిసెనను చలి వట గాని చిత్రించి 

ముది)ంపందగినట్లు చేయుకల. 

సఏసెసా*ఫ్దివనూన్ (Phases 01 the 

Mంం౦గn)-భామిపె నున్న వారలకు చంద గోళ ము 

పరల లోబడి కన్పించుటప ఎన 

నొమోా శాస్త్రమున Phases of the moon 

అని చేరు, అమావాస్య దినమున సూర్యు (డు 

చందు)ండు భూమి తిన్నగా ఒ కేవరుస నుందురు. 

దానిక Conjunction అని పేరు అనాండు 

చందు)ండు, సూర్యునితో పాటు పగలే సంచ 

కించి. సాయంసముయమున న సమించునుగాన 

రా కియందు కానంబుడ(డు. ల్ 

ఆమజునా(టినుండియు నెలవంక (Cresent) 

గం గాన్సించుచుు తన నందుచు, 

తుదకు పార్హమినా(టిక పూర్ణకలాయుతు (డై 

రాతి యంతేయు పండువెన్నెలలం గాయుచు, 

పౌర్షమికీం బిదప దినదినము కలలు తగ్గిపోవ్రచు 

క్రమముగ నమావాస్యనాంటి కసలె కన్పడక 

వ ఫోయెడిని, 

చంద వంక (Cresent) సర్వదా సూర్యుని 

'వెపున నకే యుండి, సూర్యుని వెలుతురు నే తాను 

భూమి'పె పీతి ఫలింపంకేయు నటుల తోపంజేసె 

భూమినిజుట్టి తిరుగుచుండు చందుని 

మార్గము (01114) భూమిని శేంద స్థానము 

(Cente) గల్లియుం జెడీని గాన,భామిపెనుండి 

J డగపడుటయందు 

సూర్యకాంతి ప్రసరించిన వెలుగు భాగమును, 

పొసరింపని చీశటి భాగమును. గన్పట్టుచుంట 

యు, అది. _ వృద్ధిమణతల. నందుచుు, హెచ్చు 



సేన్ చేలూ ఏ 
by 

తగ్గు వెన్నెలను భూమి పె పె | పసరించుచుంటయు, 

Phases of the moon అను పేరంబరంగు 

సుర (చంద బింబము చూడుడు, ఎస్టో) 

నమో చూడుడు. సోలార్ క సిస్టమ్ చూడుండ .) 

ఈ Phases of the moon లను నాలు 

భాగములుగ నొనర్చి నాలుగు Quarter లని 

పేరిడియున్నా రు. శుక్ర పాడ్యమి మొదలు శుక 

అష్టమిదినమందలీ అరభాగముకడకప First 

అనియు, అటనుడి హౌర్ణమికడకు 

Second quarter అనియు, బహుళ పాడ్యమి 

ఘముకడక్రు Third 

క. టు అటనుండి అమావా స్యాం 

తేమునకు Pourth quarter అనియు నందురు, 

సూర్యుని వెలుతురు చందు,న్నిపెం బడుట 

quarter 

"మొదలు అష్ట్రమిలో అర్హభాగవ 

యు 

యన సూర్య న శకెవుటమండు సగ ముభాగ్షు 

పెననె పడునుగాన దానిని వెలుతురు భాగము 

(Bright ౫146) తెక్కి-న వెనుకనుండు చం దుని 

యర్ధ భాగము ee (Dark side) 

First quarter కడప Dicholomized 

అనియెదరు. ఎస్జినినొమో సాస్రుపరిభామ 

యందు చందు*స కండు ఫఖాగములు Convex 

గా నుండుటను “Gibbons” అనియెదరు, 

ప. నెల్యూ( 1166 Val1€)-( వాణిజ్య 

సంబంధ పరిభాపాపదము.) పత ముయొక్మ. 

ముఖముస వివరింపబడిన వ. దీనిని 

Nominal value అనియు నందురు. తటచుగ 

హా నిజమ విలువకన్న తేక్కు_నకు 

అమ్మబడి ( (Less than par value) కొంతశా 

లము గడచినతటి దానిపె వివరింపంబడినవిలువన 

కరమైన దగును. ఇట్టిపతములకు వెకుగ వడి 

యుండదు, వడ్డెక బదులు Discount తొలుత నే 

వదల (౧బడునుః 

ఫెరోమోటర్ (Pyrometer)— ఎక్ట ఎకువ 

వేడిని కొలుచుట కప 'యోగపడునట్టి మ. 

మోటరువంటి పరికరము. 

2059 ఫోటో మైకో గాక 

ఫెలొలోజీ (Philology )-మాటలు,వాటి 

ఉచ్చారణము, సాంగలత్యములు, వాడుక లవలన 

వాటికింగల్లు మార్చులు మొదలగుసంగతులను 

వివరించు నాంగకళ్, 

దీనిని భాషాశాస్త్ర మనందగును. అతుర 
పరిణామములతో స్వం సంపుటీకరణము, శబ్బని 

రాణపరిణామము ల్కు ఇతరభాపా సారూప ప్యముల 

పరిశోధన కర్దమార్గములను వివరించు కళ. 

దీనికి భరత బేశపునిరు కము పోల్కి_ గలది. 

ఫోక్ ఎటినూలజి( Folk etymology} 

ఒక శబ్బముయొక్క- నిజమగు నుత్సే త్రి తెలియని 

తేటి, దాని నమకూలమగురీతిని చేళశాల పాత) 

ధరో చితములుగ నుండునటుల 

లను గుదిర్చి సిలుప్రుటనుగూర్చన కః 

ఫోటోపెటూల్ (Photo 8౪0౦11 

అమెరికా సంయు క్రరాష్ట్రములందు పత్రికలలో 

విసారముగ వాడుచుందు రనుట 

ఫిలడల్ఫీయా నగరమున 

నొకనాల్చి వానాప పతి; ఒకగొప్ప ఫొటో 

కెమేరాయంతిము నొక ఆటోమోబిల్ బండి 

(మోటారు) చటోమ్ముపై బిగింపం బేసి దానిని. 

నగరమంతట. దీస్వుచు ఛాయాపటములందీసి. 

ఉతుతరము. ట్టి 

బొమ్మలను 

సుప'నిద్దమే. తొలుత 

వాటయాకా రాదులను సర కరకు ముదిం 

వీంచుచుండువారు. 

మున చేశమంతటను ఇ. గాంచి ఫోటో 

వెటోలు ఆచేశమున సర్వసాధారణ మైనది. 

విటుల దిననా ర లాబేశమున బొమ్మలతో 

సహో పత్రికలందు ప ప్య)కటింపంబడుచుం డేడిని, 

ఫోటో మైక్రొగాఫి--(! (Photo micro- 

graphy) ® ఫంచిభాపా జన్యపదము, మిగుల 

చిన్న ఫోటోబోమ్మలను పెద్దవగ మాప్పుటకు 

చేయు విధానమునకు Es 

యనియు ఆపరికశరమునకు ఫోటొ మగ 

అనియు చేరులు. | 

క్ట ప్రబలి యిక్కౌాాల 



ఫోవీషీయా లికి 

ఫోనీషియాలిపి--సిరియా (పాల స్తినా) 
"దేశమందలి సముద్రపు 

పియా యనివేకు. హానీషియాలివి సెమెటిక్కు 
లిపినుండికల్లినది. ( సెమెటిష్కలిపి చూడుడు). 

సీపీయాలిపి నుండీయె ఐరోపా జేశపులిపు 
నవి గాన నిది వాటికిదల్లిగా నెన్న 

దగును ఫోనిషీయనులు కము 

చ 

అరం 

Ee నాడే 

వర్తకులై భూమి పెన ఓడల పెన ఫ్రంజి డియాతోను 

ఈజన్ధుతోను చాబిలోనియాతోను వర్తకము 

చేయుచుండిరి, నాగరికులనియు, కళాకౌశలము 

గలవారనియు జెప్పంబడినవారు.  ఈలివీయం 

చిరఘువదిరెం డతురములు, 

గాని అచ్చులు లేవు, ఇదియు సెమెటిష్క.వలెనే 

అన్నియు హలులే 

కుడీనుండి యెడవుకు వ్యాయంబకులివి, 

దీసినుండీ గీ oe లాటిన్ భాషలును, వాటి 

నుండి ఇతర ఐరోపా బేళ భాషలును, లీఫ్టుల 

సహితముగ, గొటిసవి, 

ఫోన్ గ్రాఫ్ Phonograph)-ఇద్నిగామా 

ఫోనునకపూర్వవువర్సాటు. పిదప గాామాఫోను 
శె క్ నెిటోన్కో-పుక ని పెట్ట టబకీనవి. వాటినుండియే 

చేయబడిన అ సీనామెటో గాఫ్టచేయం 

బడినది, 

ఫోనొ గాిఫును పరిపూర్ణస్థి కికిదె చ్చినవాండు 

Thomas Alva an మిలాన్ నందు 

౧ వె ౧౮౦౪౬ ఫేబవం ౧౧వతేవిని జన్మించి, 

౧౯౩౧ అక్టోబరు ౧౮ తేదీని మృతి తినంచెను, 

(Phonology )— మానవులు 

మాట్లాడుభావలోని స్వరములను పరిశోధించి 

భా పావర్షములను నిర్ణయించు శాస్త్రము, 

ఫోర్కేస్టు (06629 వ్రాయుట 
చీని నింఠను wether forecast వ్రాయుట 

యనుట సమంజసముగ నుండును. చేశ్టమునం 

'జెల్టెడల నర్భ ర్థస్థానవ్వు ఎ స్థానింపలుడిన 

2060. 

టొడ్డుభాగమునకు ఫోన్. 

ఫోర్ శేస్టు వోయుట 

మాటియాగోలోజికల్ స్థా నములనుండి ప స. 

శా్యస్థానమునక కేరినతం క్రివా ర రలనుండిబాకో 

జ [5 ౦గుము, విడు డె రెక్ట గాలి 

యొక్క బలప ప్రమాణములు, కఫోేక్షన్థితులు, 

'తెలిస్పి వాట్ట మెరకు చారులు వాసి (వారో 

మాటకు తు 'సోచాడ చూడు(డు) 

వాటం బరిశీలించుచు, సృధానశార్య స్థానమున 
య యి 

కాలముయొక్క_ భవివ్యత్చూచ నలు (వాయ 

బకుచుండును. మ యన సొంగ వాతా 

వవణశాస్త్రుమున కొన్ని ధర్మములు, పరిహార 

ములు, సరిభాషాపదములు చెల్బంబడీయున్న వి. 

అ బాధాశరమెన వాతావరణ 

మునకు “ా సైకో 

పిదమెన 
ల 

ర్యా <0 3 లద సూ న. స్పశాంతేమై ఖ్య 

తావణమునకు “ఏంటి సైకో? 
aon 

ననియు లేక సనక రనియు పరిఖభాహోపద 

డంబడుచున్న వి. తుపా 

అనియు, డేస్తర్చుడు వహ్ 

అనియు నాడుకనామము లీడియున్నా రు, కొం 

దను వాతావరణ శ్చాస్త్రవే సేయు ౧ Storm 
pan 9) 

౨౨ ౮61006 3 Typhoon ఈ Hurricane 

అని తువానులను నాలుగ విభజించి! 

the 

inward with a twist 
towards left (anti-clockwise) అనియు 

శాన్ర్రమునందు In 67610203 

winds blow 

In anticyclones the winds blow 

otherwise అనియు వివరింపంబడినది. సెకోను 

unsettled weather with rain తు 

శాస్త్రజ్ఞుల యభిప్రాయము, 

పరుటియొక. న. వాట్ల భవి 

మ్యద్దమన న్యాపక ములను గాని అభివృద్ధి న్ 

తలను గాని వివరించును. అటులనే బసోచారు 

లలో. నొండొశటి పాపర్ నందుటయు, బల 

మగు గాలికి భవమ్యత్చూచన గా చెన్నంబడీశది,. 

. : ఈభిమ్య్యహ్బా నకలు. ఓడలకు, మార్గమున నప్తా 



మో రుబిడ్డి-సా-ట్రండు 
జాం /బ్ర య 

యములు కల్లకుండ తప్పించుకొను సాధనము 
లగుచున్నవి. కర్గకులకు కోతనూర్చు కాలముల 

నుప యోాగించెడిని. 

ఫోర్తుబిడ్డి - స్కాట్టండు (Fortlt: 

Bridge~ Soe 'సాట్లండు'జేశము 

“నందుఎజింబరో నగరమునుండి అబ్బర్జీను పుర 

మున కేగుఇనుపబాట్కు Firth of Forth, 

దాటి Fife County గుండా నడుచును. అటు 

దాటుటకు నిర్శింపబడినవం'తెనకు“ఫొర్తు బిండి” 

అసి పేరిడియున్నా రు. దీనినాంగ్గమున ఎఎజనీయ 

రులు “One of the 

engineering feats of the Nineteenth 
Century” అనియెదరుు Mr. M రిం! 

పండితుండు The greatest construction 

most famous 

in the world” అని యన్నా (డు, 

బ్తెది రి. వె ౧౮౮౩ మొదలు ౧౮౯౦ 

వణుకు అనగా నేడు సంవత్సరముల కాలము 

నిర్మింప నాకంమిం చెను. దినినిగట్టుటకు మూండు 

మిలీియనుల పాౌనులు న్యయ మయ్యెను. దిని 

పొడవు 2756 గజములు, దీనింగట్టిన ఎంజినీయ 

రులు Sir John Fowler & Sir Ben- 
అప <0, ww, 

jamin Baker అను పేర్దుగల సుప సిద్ధులు, 

ఫోర్తుబిడ్డి కెంటిలీవరు అండ్ ₹ సింటిల్ 

నద్దరుపద్ధతిను తెన. దానిబరువే డానిస్థానమున 

నిలుప్రునందువు. మూ:డు శేంటివీవరులు మూ 

డు కెయిజనుల శు నానుకొని యుండును. పునాది 

లోతు ౯౦ అకుగులు, ఎత్తు 52౫% అడుగులు, 

సదెపెదపీడలు నిర్భయముగ దీని కిందనుండిపో 
ది ది 

గలుగును. మధ్య Span 1700 అకుగులు, 

ఇందుగలలోహము ళ€60%000 టన్ను లని 

“అంచనా వేయంబడినది. నీటిమట్టము పై 15 

అడుగు గుల యెత్తున నినుపబాట కా నది. 

ఫోలియో (Foli0)—వాణిజ్య స సంబుధ 

పరిభాహాోపదము. దీనికి నాల్లు వాడుకలుకలవు. 

2061 

‘coms luminous 

ఫోస్ఫోరిసెంటు లైట్ వెలుతురు 

ఒక చిఠాపు సకనమున నొకటి కొకటి ఎదురుగ 

నుండు రెండుపుటలకు Folio అని యందుకు. 

దస్తావేజుల వాాతయందు డెబ్బది రెండు మాటల 

కొక ఫోలియొ అని యందురు. పారమెంటు 

సంబంధ కాగితములండు సమా కాక 

ఫోలియో అని యందురు. అచ్చుపనుల 

(ముడాాతురశాల) యంచు రెండుపుటల 

(ఏసైజునను సల్ఫేయొక్క- సంఖ్య నొకఫోలియా 

అనెదరు. 

ఫోసిలోలొజీ (Fossilology)- భూమి 

నుండి (తవ్వితీయ్యు జంతువుల చిప్పలు మొదలగు 

నవి Fossils అనబడును. వా 

ఫోస్పోరి సెంటు లై! లెట్ వెలుతురూ. 
ఇది కొన్నిప క్త రు నూర్యరశళ్శికి బహీరంగ 

ప నా ఎక్సు శే (X-ray} 

కార్యముల పాలు చేయంబడినట్టికణి (గాని, చేడి 

యమ్ (Radium) కార్యముల సాలు చేయం 

బడి నట్టతెత్రి గాని, వెకివిడువబడిన "వెలుతురునకు 

ఫోస్ఫోరిన సెంటు లెట్ (Phosphoriscent 

light) అని సాం శేతికనామ మిడి ఆంగ్లరసా 

యన వొ్ర్రుమున వాడుచుందురుం 

క రు వెలుంగునిచ్చునవి న. 

తక్కు-వగ నుండునని రాసాయనిక శా స్త్రవిదు 

లచనెవరు. న లీవియసి చెప్ప నింకను 

సీలు కాకున్న ది. 2 Sulphide mixed 

వాట్లంగూర్చి నకళ . 

with a trace of radium and the 

flying particles of radium by పటా 
ting the zine sulphids cause it to 

phosphoriscence అనియు, It will be- 

giving aut light 

అనియు దీనింగూర్చి చెప్పబడియున్నది, గాన 

సీ వెలుతురు ఫోస్ఫరన్ వలన కల్గు "వెలుతురు 

గాదని స్పష్ట పడ గలదు. ఇంతకు నిడి చీకటి. 

యందు కబ్లువెల్తుకని చెప్పు. వీలుగాకున్నదిం. 



ఫోహన్దాడ్చులు (వేడిగాలులు) 

ఫోస్ఫరసునుండి కలుగునట్ట చెలుతురు . వేకని 

యెజుుగునదిః 

ఫాహన్గాడ్సులు (వె(డిగాలులు-- 
ఐరోపాజేశపు ఆల్బ్బుపర్యతములందు అప్పట 

ప్పట ఏచు వేడిగాలి. ఇది ముఖ్యముగ స్విజ 

రాండుచేశమున వీచెడిని, ఈగాలి కీవెచ్చద 

నము సంభవించుట, దతీణముగా మధ్యధరా 

సముద్శమున  కవ్యలనున్న _ అఆఫికాఖుడప్పు 

పషవానాఎడారియందని సరిలిుప లనుచున్నారు ద్. 

Spring కాలమున పాిిగంభమునం దివి 

కల్లుచుండును. woes పలురంగులుగల 

పలుచనిమేఘుములు నం ఎజ్జసియాళ స 

మున సూర్యుండు అెజొవిహానుండై అస్తమిం 

చును చందోగదయశకాలమున బింబము? జుట్టి 

యజ్దనిపరి వేష మగును. 

ఏటిని గాంచిన యనుభవజులు ఫోహానా: 

రానున్న దసి జాగ త్తగొనుచుందుకు. పడును 

నడుమ శీతలనాయువులు పీచుచు నొంగివోవు 

చుంటయు( గలదు. వాతావవణ మళిస్వచ్చమె 

దూరపుకొండలు సెతము దగర గాం గన్పించున 

ట్లుండును, చేశమున నిశ్శబ్దకే న్యావిం చినట్లు 

ధ్వనులు లేళయుండును.. పశు పన్నీ, మృగాది 

జంతువులు గోహించియెమొ తహతవానందిన 

ట్రుండును. అన్నియు పలగునంతవజ కోకో 

గుమిగూడి యుంట6 గాననగుచుండును, మను 

ష్యులు ఇంట నగ్నీకణములు “సైతము లేపండు 

నటులనార్చి జాగ తే పడెదరు. పాారంభమున 

నడవులనుండి' యాకులశ్రబ్దము గలగలమని 

సనంబడును, వేండిగాలీ దథీణమునుండి ప్ 

నారంభించును, ఇదియే ఫోహాను గాలి. 

_ ఇందు గాలి బలముగ నేవిచును. కొన్నిటి 

ముందు హరికే౯ గాలివలెమజ్రియు బలమై యుం 

డును, గొప్పచెటం జింవీ వెచుటయు, ఇండ కశప్యల ల ల Tr 

నె తివే
యట 

2062 ఫౌంటెన్ పేనాల పాళిలు' 

కూడ కలవందురు. పములు చచ్చును, పళువులు' 

బాధ నొందును. మనుష్యులు సీకసపడుదురు.*- 

నరముల బౌధ యధిక మై! న్పించును, వది బలము 

తగిఏచి నతజీవారముదినములుకూడ ఏచునుగాని 
౧ 

బలముగ ఏచినతజీ కొన్ని గంటలలో శమించె' 

డిని. ఇది య నేకోపకారము లొనర్పు గాడు. 

నిలయ వ్వవసాయానర్ల ముగ నొనర్చంబడ్న 
An ల యా 

మంచుప దేశముల నతిత్వరితముగ మంచుగరం 

రట వ్య వనాయార ములుగ నోొనర్పును. 
వొ 

మొక్క_లను త్యేరితముగను, బలముగను ఎదుగ( 

జేయును. పొలములందు పంటల నధికముగను,. 

బలముగను పండ: జేయును, ఫోహోను కల్లినతేరు 

వాతికాలము సుఖివీ ముగ నుండును. 

ఫాంటెన్సనాల (కలముల) పాఠలీలు 
ఫన్ శున్ ఉేనాల (Fountain Pens) లోనె 

సిరా నిలువచేసి తల వెండుకలావునకన్న నెక్కువ 

కారసిసిరాధార పాళీలోనికి వచ్చునట్లు కుదుర 

నాాయుదురు, ఈయేర్చాటు మాటిమాటికి 
సిరాలో కలముముంచున గత్యము లేకుండు నట్లును 

బయటి శేగుళతిీ సిరాబుడ్డిగూడం. గొంపోవ 

నక్కజలేపండా ఈ సిరాకలము (Foun- 

tain Pen) సిరా కల్పియుండి, సిరాతో 

సినపనినే సమకూసాడీని. 

పాళీలువేయు లోహము లన్నియు సిరా 

సంపర్క మున తు ప్పుషట్టి పదునుచెడీపోవ నతి 

త్వరితముగ పాళిలు = మార్పుచుండ వలసి 
యుండును గాన, తరితర్ పాళీమాద్చుటచే 
సన్నముగ (ప్రవహీంచుచుండు సిరా పవావాము 
చెడిపోవును. 

బంగారుతో పాళీ చేసినయెడల తుప్పు 
పట్టదు. గాని చాల మె త్రనిలోహ మగుట నతి 

త్వరితముగ మొన. అరగివావ్రటయ్యు వ్రొతరావి 

డేకి పసికిరాశపోవుటయు. తప్పదు. గాన పాళీ 



బంగారముతో జేసి, కొనను ఇరిడియమ్ (1%- 

రేయి) అనంబడుగట్టిలోహముతోొ చేయుదురు. 

ఇబ్రందువలన నాయుతేటీ కాగితమునC బరి 

డుచు అరుగుపాళీకొన ఇరిడియమ్ ఉంటం కేసి 

‘Gold nib’s point tipped with iri- 

dium _బకశలాటమువణుకు అరిగిపోకుండ 

“విలుచును. 

ఫాండర్సు పేర్పు-- నాణిజ్యసంబ:ధ 

పిభాపాపదము. Pounders Shares ఒశసం 

'ఘమును (లేక సంస్థను) నటీ కూర్చిభద 

శజుచి లన. Founders అ నెదరుః 

అట్టివారికి నారిశ్రమలకు ఫలితముగ కొన్ని వా 

బాల నిచ్చుటయు, తజఅచుంగ వారికి కొన్ని సావ 

-కాళముల నొసంగుటయు మామూలుగ జరుగు 

చున్నది. అట్టివాటాల కీ శేరు వర్తించును, 

Fg నౌ స్రోరా-ా (ఫ్లోరాఫౌనాచూ,) 

సాల్ బిల్ వాణిజ్య సంబంధపరిభా వా 

సదము. (Foul 111)ళన సాలు ముదలగు
 అధి 

కారముగల ఉద్యోగులు ఒకయూడ శేవ్రను 

విడచులోపల అంటువ్యాధి సంబంధము జాని 

యందు కల్లిన దని ౮౪౪1 చేసియిచ్చెడి జా 

నంత ఉత్తరువు. : 

ప్రండ్రి (టొ ంగో) దీపముల 

ఓసీనియాయందలి పోలి నేసియాద్విప సమూహ 

మునకు చెందినవి. ఏటిని (Captain Cook) 

శెస్టెన్ పక్కుగారు వె. ౧౭౭౮ లో కని 

అందలిసజల దయ, స్నేహ భావముల 

గంహించి ఏటి కీశేరిడి రంట, ఇవి అస్తలి 

లె wre 

యాకు తూర్పుగా ౨౦౦౦ మైళ్ళదూరమున 

సిఫిష్కామహాసముద )మునందున్న చిన్నచిన్న 

ద్వీపములు, (ఓనినియా, ఫొలినేసియా ద్విప 

ములు చూడు(డు.) స్వ దేశస్థులు ఏటిని టోన్లో 

చ్వీపము లనియెదరు. 

RN 

2063 ఫాగంజు హోసుఫ్ చక్ష్సివ శ్రి 

సా ౮  కభుకంమునకు పిజూపితి 
(గ్ర ౦భైజ వ ఏ స స. 

నిధిసభకు సభ్యులగునటుల సమ్మలి (వీటు) 

నిచ్చుస్వత, తశ క్రి కేవేరు ఆంగరాజకీయము 
నా క్ష ౨. 

లందు వాడుచున్నారు. 

ప్రాంజుజో సెస్లొండు (Franz Jo- 

sep Land)— ఇది దీ(పసమూహము. ఉత్తర 

ధు"వ 
jf 

ఇందు జనులు నివసించుట లేదు. 

RN గ 

వ్రాంజు జోసెఫ్ చక్రవర్తి [(ఐరో పొ 

నుహాయుద్ద కారకుండ్యూో-శయనవా వ్యు 

బరు వంశస్తుండుః ఆస్ట్రియా సామాజ్యము 
౧ థి AyAR JMC 

సముదమునందల ద్వీససమూహము= 

చలిన కడపటి చకివ న సంిజారంజళముగ 

పాలించినవాండు, ఈయన జననము 9. 

౧౮-౨౮ అనియు, పట్టాభి మెకము ౧౮౮౪౮ 

అనియు, సెక్షియాసె యుద్దప'కటన (డిక్ 

రేషను) పత్ఫముసై నయన సంతేక మికుట 

౧౯౧౪ జూల _92 తేదీ అనియు, న్చుతి 

యుద్దముజరుగుచున కాలమున౧౯౧౬ అనియు 

-తెలిససెకిని. ఈవరోపామహాయుద మే పపంచ 

సంగానుమునకు మూలశారణమె భరత దేశ 

పరిస్టితులను తాటుమాటు జేసెను గావున నీవిష 

ప గ కొనబ డేను 

ఈయుదచరి,త న నెకులు వా్రాయుచు ననేక 

రీతుఐత కత పాకీ కాభి పాయములను బయలు 

పజ చుకొనిరి. జరనులు, వటాలియనులు, ఆం 

గేయులు, అమెరికాసంయు క్ర రాష్ట్రాములవారు, 

ఫెెంచివారుు రహ్యానారు మున్న గువార నేకులు 

తత కప తమకుంగల పాం 

దీక్పుకొన సంగాంమమున జర పోకకు. పర 

కందణువ మూల మాస్టి యా. 

ఫా ౧౪ జోసెఫ్ re పిజానురాగ 

ముతో నరువదివక్చరము లాస్టియా సామా" జ్య 
| 

పాలనమునర్చెననిన నీక. డద్భప్పశాలియని 



ఫాంజు జోసెఫ్ చక్రవర్తీ 

స్ఫురించును గాని, ఈయ నకుటుంబచరి తేను దెలిసి 

కొనినవారి. కేతండు కడుదురదృష్టవంతుండని 
గూడ తెలియకపోదు. ఈయనసోదరుండు మేక్సి 

మిలీయను ఉరిదీయ(బడుటయుు, ఆయన భార్య 

కాలి మృతినందుటయు, నెవ్యూ (అన్న గారి 

కుమూరుండు) రోగవీడితు. జె బే మృతినందుట యు. 

గాక నత. డ నేశదుక్షతుల పా లయ్యును 

యువరాజగు రుణో ల్భు రాకుమారు. డీయన 

వెనుక రాజ్యమునకు 'రాఃందగినవాండుః స్పెఫినా 

రాపనూ లె ఆయనభార్య, భార్యకుం "దెలియ 

కుండ యువరాజు బెరోనెన్ మేరీ వెట్పురా 

యనునామెతో రహస్య సంబంధము గలియుం 

డెను. ఈవిషయ మెట్లో స్రఫినాకు( ier 

అమె చకివ ర్రీకడ పీవి విషయము దీనయై విన్న 

వింప,నాయనయు యున రాజును న ౫ 

నంట, రుడ్ల్భ్బు శాకమారుం డంతట నింటి 
xa వ ౦ 2 గాం) 9 శాగోఇ్ఞ్ రాం గాం 

గలిసి తన వేంటవిడిదియగు మేయ శింగుభవన 

న నానా6 డంతయు గడ పను, మరునాడు 

వారిర్యురి మృతేక శబరములు ర కసి క్రములై 

యుంట సేవకులు బక ర 'జీంగింప, నాతల 

డును “ఒక అవాయమునక్రు గురియై యువ నాజు 

మరణించ” నని పీోకటించి పుతశోకమున 

దుఃఖతు/డె కాలము గడపుచుండెను, చక్షిివ 

ర్రీని ఎలిజిబెత్ కూడ 'శము భరింపం 
జాలని సయం దుండేను. రాజ్య పరిస్టితులుకూడ 

క చక్రవ rt స్థిమితేము లేకుండ. _ 

చసన = 

' లం జనీవానుండీ ఓఉసము దము పై( 

బయనించురున్న ఎలిజిజెల్ రా శని. లింగీలు 

నళ యను పేరుగల న. డొకయ 

2064 ఫాగింజు జోసెఫ్ చివర్ష 

రాజ్యము న జరుగనున్న త నజూబీలీఉ త్సవముల 

గూడ నాశివేయించెన(టః 

యువరాజుగా. జేయంబడిన mr 

నాండు రాపమాపండు, సోఫీచో పేక్ అనునొక 

కన్యను సపరిణయమాడ ( గోరెను కొసి, 

౨ టంగీకరింప లేదు. ఎవ్వ "రేమి చెప్పినను పార మె 
లా 

వినక్క తుదప 

లా 9 నా రాక్ 

తనక్ర జసించుపిల్లలకుం గ 

రాజ్యార్హ్య తం గోలుపోయ్యి యువరా జామెను 

వివాహమాడి, నునోనృత్తి తినందుచు నుండెను. 

దది ౧౯౦౦ సంవతేరము జూను నెల _9౮ తేది, 

నాటి కార్యము, 

తరువాత కొంతకాలమునప ౧౯౧౪ జూన 

౨౮ తేషీం 

బోసీనియాచేశ రావధానియగు 

పుశమున బానుహోలున కకుగుచుండ, నొక 
కూ రు(డు నారిసెనొకచాంబు విసరెను. అది 

Qa 

యువరాజు భార్నతోో గలిసి 

3 స్ 
సరాబవో 

పేలకపోవుటచే నవాయము తెప్పివను, చాకు. 

సభనుండి తినిన వచ్చుతజ సల వారిరు( 

గను సోలుతోం జంెపెను, 

అస్ట్రియా[పభుత్యము తో డనెజూలె ౨౩ వ 
"తేదీని సెర్య్వియాపి ౧భుత్యము we 
నకు కా మడిగిరి, వీదప రెంనురోజు 

లలో. బెల్లేడులోనున్న అస్ట్రియారాయ బారి 
వెంటనే స్వ దేశమునకు మరలెను. ఆసాయం 
కాలమే త ర్తి న నాయ. 

త్రపఆఅచుట wa, ౧౯౧౪ జూలై 2 

శేద్రిన యుద్ధ; ద్దపకటనప తము వె న 
మచసెనుం జర శేదినే స “పికటింవంబడి 

ఏరోపాయంతటను జ్యాలలవలె నావరించెను.. 
క ఏర్ పాయుద్ధమే ప పిపంచసం గాంనుముగ 

ప్రపంచము నంతను తాజుమూజు' 

a సన కదప శెండుసంవత్సరములకు చక్రవర్తి ల 
య గా వారసులు ₹ేశపోవ్రటవే ఆస్ట్రియా 

జాప్రభత్వ జేశముగా మాజీపోమెను. 



ఫాన్సు చేశము 

ఫ్రాన్సుదశము--ీనిని పరాసుచేశమని 
యందురు. వరో పాఖండములోనిది. ,వశాల్య 

ము ౨౦౮౦౦౦ చతురపు మైళ్ళు. ఈ చేశమున 

ఉత్తరదిశయు పశ్సిమదిశయు సమతీలముగను, 

నెక్భలిదిశ సముదగతీరమున నిసుకబయళ్ళు గను 

మధ్యను సముదవుమట్టను పై 3౦౦0౦ అడుగుల 

ఎత్తుగల Auvergne అనుపరగతముల సంబంధ 

ముగల వీఠభూమిగను తక్కినది పర్వత పా దేశ 

ములుగను ఉన్నది, ౮679165 పర్వతపం కి 

యు, Auvergne పర్యతములును, Jura పర్య 

తములును, Alps పర్వత భాగమును క 

"దేశమునంగల 

హద్దున Mount Blanc పర్గతేశిఖరమును, 

దథీణమున స్పానియా చేశముత సరిప హద్దున 

Pyranees పర్వతపం డీ కియు(గలవు,వ నుధ్యధరా 

సముద"మునందుగల. కోర్సికా ద్వీవమును, 

నాయన క యందును Ushant అనుపేరుగల 

చిన్న క ఫాగిన్సుసుబంధమగు ద్వీపము 

లు, సీనునది ఈ చేఠముగుండా నడిచి ఇం్టిషు 

భానలునందు సంగమించును, లు (Loire) 

నది బే ఆఫ్ బిస్కే యందు కలియును. ఇది 

"దేశమున చెద్దనది యని చెప్పబడినది. గానో 

న్నది, చే ప విస్కే.యందు బేరుళొనును, 

రన్న ది మధ్యధరా సముద మున పడును, 

గారోన్నది కు త్తరమున ఇాలెంటీనది. బే అఫ్ 

బీస్కేయందు క ఇవి గాక మెల్టునధియొ 

కృటయు మ్యూస్న దియొక్క-యు, మోసెల్రీసది 

యొక్కయు పెభాగములు ఈఫా ఏిన్సు టేశము 

గుండా జనుచుండును. ర్లోనునది ఒడుదుడుకుపి 

వాహమునుు అపాయశరమగువజద లను తఅచు 

గల్పంచుచుండుటకు ఇర ందెనన్ః 

“జేక్రమున లీత్రోష్షనసి స్తు వేశ్వేజుగా నుం 

డును, దఠఖ్సీణమున వేండిగను ఉ తరమున శీత 
లముగనుడిండును. బిటసీచెమ్మగ నుండుసమ. 

259 

2065 

బొగు దొరకుచున్న ది, 
౧ 

పర్వతములు, ఆ గ్నేయది మనో 

ఫాన్సు దేశ ము 

ఇందు వర్గము లధికము. తూర్పు 'బేశములందు 
కీతోేస్టములు "రెండును అధికమే, ఫౌోన్సు 
నందు కోన్ని తావులందు వనుము, రాతీస. 

సెంధవలవణపు గను 

లచ్చటచ్చట కలవు గాని ఉపయోగము చాల 

తక్కువ. వ్యవసాయము "దేశమున చక్కంగ 

నభిన్ఫద్ది నంది వ్యావీించియున్న ది, భూమి సార 

వంతేమని చెప్పదగీనది, ఎరువుల (జక్క-(గ నెణి 

గిన రైము ఒగంటు; ఫలవంతేమె గోధుమలు పంచ. 

ముఖ్యములగు పంకీలు, మధ్య ప%బేశములందు 
చ ( ఎ 

A) పవిట బీటుదుంపలు, 

దాకేలు,దటీణభాగములందుపీలిన్ తోటలు, 

విసారముగ గలవు. ఇంకను ధాన్యము, జొన్నలు. 

బటాణీలు, పొగాకపంటలు చేశమున స సర్వత 

కలవు, దవీ ఇసీమలందు పట్టుపురుగులం 'బెంచు. 

నుల్చెరీ తోంటలు, నా సపెక్కు_లు. 

కలవు చేశమున నెన్మిదవనంతు అరణ్యపిటే: 
నము కలదని చెప*,ంబడీనదిం | 

(ఖంచి వారు, సెల్లిప్క_జాతి తెగవారు, రను. 

నదిపాగికేముల నివాస మొనర్ను తొలింటి ) చ 
జర్శను సుతతివా [] se oman 

0 అ 

టి సొ నియా చేశ క్ర తివాదు, నోము న్కా_త 
‘p 

తకు ర ననుతీము "జేళమున వ వ స్ట ప్న NY) ల 1 ముఖ్య మతము 

గోతు సెలుు, జెశమున ఆడివునివాసు లని. 
గ ర 

చెప్పబడినది, వ చె. గం సంవత్సరమున. 

. వె. ౫౦ సంవతర 

జర్మను తెగచా రీ దేశము. 
Clovis అను. 

నాయన మొదటిప రాసు భూపాలుండని చెప్పం 

బడినది, (ఫాంకులనుంజియె ఫంచిశబ్ద మేర్చడ్' 

నద౭ట. ఖం ప, భవులపరిపాలనము క్రీ, వె. 

రళీరాం నుండీ నట్లు నిదర్శనములు కలవు, వారికీ: 

రోమునులవశ మైనది. 

ముునొాండు థొంకులను 

కగమించి ప ది rp వన్తప ర్చుకొని మ్ 

స్వేచ్భాప' భుత్వమై యుండి, (శెంచిరివల్యూమ. 

నుతో ప జా పభుత్వ మేర్చడియున్నది. ఫెంచి 



ఫాగన్సు టేశము 

"భామ International diplomacy కొగిత 

ములను రచించు భాషగ నంద రంగీకరించిన 

గౌరవము నందినభాష. 

నల్ సంధిపతిము ఫీఛామలో నె వాయు 

చుందురు, - 

(ఫెంచిచేశము సారాయములకు వేరందినది. 

అన(6గా ఇంటర్నేష 

Champagne, Burgundy, Bordeaux 

Cognac సారాయము లందుపేరందినవి. చేతి 

“పనులు విస్తారముగ జరగుచుండుచేశము. ఓడలు 

వోందగిన కాల్వ లన్ని నదులం గల్పుచున్న వి, 

గాన వర్తశపు సదుపాయములు బేశమున 

చశ్కా6ంగాంగలవు, (పథధానసగరమగు వారని 

నగరము అన్ని దిశలకు ఇనుప బాటలు పోవుచు 

కూడలి స్థానముగా జేయుటచే పంధా ననగరము 

[ముల నున్నది, ఆల్బుు 

పర్వతములగుండా రంధ్యముత్యవ్వి ఇనుపజాటల 

నిటలీచేశముతో కల్పియున్నారు. పరిపాలనకు 
(ఫొను బేశ మును ౮౭ కింద భాగించి యున్నా 

రు. (ఫెంచివాప తమచేశాకిశయముంగూర్సి 

గర్వముగ పల్క్ము-చు లా. బెస్ట్ (ఖౌం సెయి 

(Beautiful France) అనియు, (పథాన 

నగరమును వారి యనియు నందురు, 

(ఫంచివారి Sn ఆంగాయులు 

వారిన్ అనియెదరు. ఇది 

రము. విశ్వవిద్యాలయస్థానము. గొస్పన ర్హక 
సల చిత కలలకువి సోహకలలకపేరంది నది. 

బలమగు దుర్గము కలదు. గొప్పభవనములు, 
చూడ. వింతగొల్పు కట్టడములును కలవు, 

Scientific సంస్త లనేకములు గల కావు. 

ఇచటంగల ఎఫీమె వ్ర్నరు చూడ6దగినవింత 

(చూడుడు). ఈపరిసరములనేగల వెర్చలి 

పురమున నొప్పపొసాదముళలదు. 

Lyons పురము- (రోన్నది, సావోన్న 

దుల సంగమముకడ) పట్టుపనులకు శే పరందినది* 
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సీనునది పెనున్న నగ 

ఫోన్ను దె ము 

వ, Etienne ఇనుపపనులకు రిబ్బనులక పేరం 

దినది. 0162 పురము (సీనునదీతీరము) పత్తి 

వర్తకమున స పీథానస్థానము, Lille (లీల్చు 

రము) లీనె నృట్టలు, నూలుబట్టలు నేతయందు 

ఇక 

పాంసు టేశ మింగ్రాండువలెచే న గొప్పవ ర్తళ 

ప్ర దెళ మగుట ఈ జేళమందలి యోడల శేవులు 

ముఖ్య ములు. మెడిటరేనియ నృముద తీరము 

నందలి మార్సెలీస్పురము పిధానమైన గొప్ప 
శెవ్ర. ఇది కడుపురాతన నగరమై తొల్సింట 

మహీలిమా యనువేరం బరగుచుండినది. 

దీనిని ఆసియామైనరునుండి వచ్చిన గ్కులు 

89. ము, ౬౦౦ సంవత్సరకాలమున నిర్మాణ 

'మొనర్సిరని చెప్పబడినది. తరువాత చెప్పు, 

తగిన శేవుపట్టణము గోగనునది పెసున్న బోడ్డో 
నగరము, సారాయములు, చాందీ, నూనెలు, 

పండ్లు పచటి ముఖ్యములగు . ఎగుమతిసర కులు 

లోయర్ నది పైనున్న నాంటీస్సురము గొప్ప 

ప _ోకస్థలమును రేన్సను కూడ నై యున్నది. 

NC హోపి పురము 

గొప్ప శేవుపట్టణము, డ్ డోవరుజ లసంధిపె నున్న 

కలే పట్టణము ఒకపాటి రేవు. ఇది కొంతకాల 

మాంగేయులవశమునందుండినపురము, ఇంకను 

ఇంగ్లీషుఖానల్ తీరమున దంకిర్కు. పురము, 

బొలోన్సురము, డ్విపురము శేవులై యున్నవి. 

బంగీ షుఖానల్ అనుపేరు ఇర్యిషువా రిడినది 

ఫెంచినారు వారిస్వభాహయందు లా, మాంచి 

య నెదరు, లామాంచి యనిన (516676) అని 

యర్థము, దానియాకారమునుండి ఆ వేరుగల్లి 

యుండనోపు, 

మధ్యధరాసముదితిరము నందున్న బాలో 

న్ఫురమును, అట్లాంటిక్కు-మ హాసము ద తీరమున 

నున్న బోస్టువుగమునుు ఇంగ్సీషుఖానల్ పై వైనున్న 

చెర్చర్గువురమున్సు పెంచి ప్రభుత్వము. వారినౌకా 



ఫాన్సు జేళశ ప్రభుత్వము 

మ తన ఇవిగాక రైయింసుపురపు 

వస్త న చేవాలయమున పెంచి బేశపు తొల్లింటి 

భూపతులు కిరీట ధారణ మొనర్చి పట్టాభిషేక 

మందుచుండువారు, గోన్న దీతీరమున బాల 

స్పురముకడ క్ర. వె ౧౮౧౪ లో ఇంగ్లీషు 

ప్పెంచివారి రిని యుద్ధమున నోడించిరి. 

,నెర్భతిదిశ గానున్న ఇయోన్సురమున (Bay- 

onne) తొలుత చేయంబకుట Bayonet 

తన చేరు. 

"కాలము రోమన్ కె” _స్తవమ తాధిపతియుప+ధా 

వారు 

నందినదిం ఆవిగ్నా స్ఫురము కొంత 

నాచార్యుంయ నగు పోపు. నిణాససానమయె 
9 థి య 

యుండిన తావు. పోపుపురము( P81, మాంటు 

“పెల్టరుపురము,  కెన్నిసుపురము, నీస్పురము, 

మెంటోసీపురము సమశీతోప్త సానములు. కోర్చి 
ఫై 

కాద్వీపము (సాన్సునకు( చెందినది (చూడుడు. 

సీస్పుర పాంతముననున్న మొనాకోగే స్రటుస్వతంత్ర 

(Independent ఏt2ate)మైన సరైన వక బ్రది 

చాల చిన ప భుత్యములు 

వ్బెప నిలిపియున్నవి. (మొనాకో చూడుము 

(అించిజేశమునకును, రంగ-జేశ్రమునకను వా 

ఖారె నొజిషన్సు కులు గలను, ((ఫెంచి 

ఫాశెన్సొజివన్సు చూడుండు.) 

ల (ప్రభుత్వము (712166)- 

దినిని (ఛెంచిబేశ మనియు,పరాసు చేన్ మనియు 

నఎదురు.ఐరో పాఖండమునంద లి wa 

చేశము. (ఫెంచి రివల్యూవన్ జగతి సిద్ధము. 

రెండు లతల పం(జెండు వేల న. 

అజువది చతురవుమైళ్ వైశాల్య మనియు, నాల్లు 
కోట్ల వడులతుల వంబది వేల జన సంఖ్యయనియు 6 

జెప్పంబడి నది. రాజధాసి వారిన్ నగరము. 

ఈప)భుత్వమునకు లోంబడిన కోలనీ చేశ 

ములు పెక్కు గలవు. 

సా 9 నైటు తెర్మో మాటరు-(8తో ష్య 

2067 ఫ్ర Co 

ముల గొలుచుయం[తము చూడుడు, సింప్లన్: 

టన్నెలు చూడుండుం) 

ఫ్రిజిడ్జోన్సు ద్రువ ప్రదేశములు 
(Frigid Zones)— ఉత్తర దహీణధుువ 

(ప బేశములకు Frigid Zones అని చేర్చు. స్ 

రెంకు.ఉ_త్తర ధువము మొదలు దశ్నీణముగనిరు. 

వదిమూండున్నర డి గీలదూరమున నుండునటుల' 

య. అర్క టిక్ సర్కిల్ వణకు 

గల పచేశమునకు North Frigid Zone 

అనియు, దక్నీణధునము మొదలు ఉ త్రరముగ 

నిరువవనూండున్నర డిగీల దూరమున నుండు. 

నటుల తలంపంబడుచున్న అంటార్టిక్ సర్కిల్ 

వణికుంగల (పచేశ్రమునకు South Frigid 

Zone అనియు. ర్లు. 

క్ జి నోన్సు అనియును, పోలార్. 

రీజన్సుఅనియు నందురు. (పట్టంగూర్చి Arctic: 

circle, Antarctic circle చూడుడు. 

€ 9 (Free)— వాణిజ్య సంబంధ పరిభాపోా 

పదము. నిర్బంధమునకు, లేక కలన గద లకు 

లోంబడని అని యర్థము. దీనికి పలువిధములుగ 

rn ' గాననగుచున్న వి. అందు. 

ముఖ్యమగు భదములను వివరింతుము గాకం. 

సము దమున యడ 

పట్టే ఆర్కిటిక్ 

గబ టకు వరకు నహ, 
యె హు. 

మగుటయందు, Fre of all average 

అన, కొంతభాగపు నస్లము గాని, aired 

నష్టము గాని క మొ తమంతయు న 

ననియు నర్గమగును. మెరైన్ మ. 

వ్యాపార సందర్భమున irs of capture: 

and Seizure అను ఓడదొంగలచేకం గాని, 

పగవారివేతంగాని చిక్కినవో బాధ్యత లేదని 

యర్థమగును, ఓడ పై సరకుపంపుతజీ Fre6 of 

expence to ship అన, స్రమరులో సరకు. 

'వేయించుటకు,  స్తేమరునుండి దింవుటక్కు అగు. 

వ్యయమునంద లీ అన్ని బాధ్యతలు సరకు పంపు 



(ప రడి pS 0 న 

gen (క్రిస్టియానిటీ 

వారిచే యని అర్థము. మనైన్ ఇన్ఫ్యూ రెన్సు 
పోలెసీ వ్యవహారమునందు F168 01 Gene- 

ral average అన under writer. లను 

General average నుండి తెస్పించుట కర్ణ 
మగును. మెరైన్ ఇన్ఫ్యూ రెన్సు సందర్భమున 
Free. of particular average అన 
పిమాదమువలనంగాని, అసాధ్యమగు అపాయ 

మువలనం గాని సంభవించినచే గాని కలెడి 

“కోంత (ఖా గవ్రు నష్టమునకు ఇన్ఫ్యూరుచేసిన 

సంస్థవారు బాధ్యులు కారని యర్థ మగును. 

సముద “మున ఓడపె సకప బంప్పతేణీ 

Free over side అన సరకుదింపిన 

తోడనే విదప సరకునకుం గలెడినప్టము సరకును 
కొనినవారే భకంపవలెను గాని, అమ్మినవారిది 

కాదని యర్థ మగును. free trade అన 

నంధములు లేని స్వేచ్భావ సక్ మని అగ్గము. 

Free hold అన పన్ను బంచెలు లేని సర్వ 

దుంబాలాగా అనుభవించు భూమి మొదలగు 

నవి యని య. మిచ్చును. 

(అచర్చి (కిష్టియానిటీ) పట 
స్థాంటు ఇ వెంజిలికల్ కమ్నూూని క్రీ 

ల Church కాదు. య 

ఇంగ్భాండు, వీ "చర్చి అ స్కాట్లాండు, అ 

గేవనల్ చొక్చిన్లు ఎండ్. మెలేడీస్టు చర్చి 

సౌ, ఆప్ ఫ్రెండ్సు ఈ వేరంబరంగు ఫ్రీచర్చి 

యొక్క_ అనుబంధము లంట. 

(సిటీ (Free City )— ఇది ఐరోపా 

చేశపు ఏర్పాటు, మధ్య కాలమున ఫసిటీలు 

ఒక్మచకోవ ర్రియొక్క- పాలనకు. మాతిము 
లోయనుచుండీనవి. సిజమున చిన్న పిజాపరి 

శరర. ప్రభుత్వము న నదియే 

నడువుకొనుచ్చు చళివ రికి మాతము లోంబడి 
'యుండినప్రురమని చెప్పబడినది. 

ఇ్రక్కాలమున పేర్కొనందగిన విసిట్ 

2065 

qe Goin Fes ఇస్లాము కేశయు 

ఎంతా చం పనా 

డేంజిగ్ (Danzig) పురము, లది లీగ్ అఫ్ 

నేవన్సువల్ల రశ్నీతము, తొల్లి ఇట్టివి ౧౦౦ 

వజుప నుంజెడివంట*, ఇప్పటి జర్మను రిపబ్లికు 

పటన హేంబర్జు, బ్రమెన్, లాబెక్టు 

పురములు నిట్టి వె యందురు. 

ఫ్రెంచిఇండియా- ఫేం చిఇండియా యన 
(శెంచిబరిటరీస్ ఇన్ ఇండియా యని యర్థము. 

న్రిని చెన్న పురి. రాజ ధానియంద లి పుదుచ్చేరి 

సో "విన్ను, కర్గాటక కతీరమున నేయున్న కారకా 

లు, లు మంారుతీరముననున్న మాహా, గోదావరి 

జిల్లాదరినున్న మయూనాము, (కనకాల బట్కగా గామ 

మిందులోనిది) బంగాళా రాజధానిలో హు నది 

మనన చందనా గేద (చంద) నగరము) 

యున్నవి, ఇకను Ps వోని బందరు 

పట్టణమున పీకి క కొకచిన్న పో పి దేశము కలదందు 

క. ఇసియన్నియు వేశ్వేరు' అడి సని స్రటరులవశ 

మున;[నుండ్, పు 

పరిపాలనయం దున్నవి. పటిక ఫంచికలోని 

యల్ ప 9 జాపభుత్వే మనియెదరు. |ఫెంచివారి 

మవ కయరకుండన షన 

ఏందనున్నే చేశమునే సై న న్యములుగానినా ణము 

లు గాని లేవు. విటీషునా కాము లే క రెన్ఫీయం 

దుండును, మ మొదలగునవి 

కలవు 

(ఫెంచికాంగ్ దేశము ఆఫిశాఖండ 
మున ఆ ఫికాపశ్చిమ భాగము న,లోవరుగినియా 

'దేశములోనిది. ఇది అప్పర్షినియాలోని జర్మను 
కామరూన్సు ర. కాంగోపీ "స్రైటువికు 

వ్యాపించియున్న ది. ఇందు స ఓగో 

వాయినదియు రెండునదులు కలవు, కాంగో 

నదిపెనున్న బ్రజావిలివురము పీధా నస్థానము. 

(రోవర్షినియా చూడుడు, .) 

ఫ్రెంచికొచ్చినై ద్రేనా ఆసియాఖండము. 

సా 



"ఫిఫంచి గయానా దేశము 

మువారి: కోలసిధయుయున్న ది. ౨30౦ చతుర 

పుమైళ్ల వై శాల్యముకలదని అంచవా "వేయం 

బడినది. దీనితో ఒకటిన్నర పరిమాణముగల 

తొలింటికాంబోడియా చేశ మిటీవల ఫెంచివా 

తాకమించి దీనికింగల్సియున్నా రు. మజీయు 

'సయాూముబేశమునుండి మెకాంగునదికి తూర్పు 
ననున్న కొంతప)) దేశమును ఆకంమించి, దీనికి 

శేర్పి యున్నారు. కాంబోడియా ఆనాముల నడువు 

"తానీ సాబ్ అనుసరసు స్పుకలదు. దీనికి పెద్ద సరస్పని 

యర్గమట. క్ర వె. ౧౮౬౧లో .తోొల్లింటిఆనా 

నుంటి శా న. ప? త్రీ 

'నంబడినది. కాంబోడియా ఒకప్పుడు బలాథ్య 

మగు బేశముగా నుంజేను. అందు తొల్లింటికట్ల 

డములు పాడుపడుచుంగానవచ్చుచున్న వి,ఈ టే 

శమున గాంబోజి యను పేరుగల పసుపుపచ్చ 

బంక ధొరకుచున్నది, కాంబోడియా తొల్రింటి 

కాంభోజ బేశమై యుండునని తలంపంబడుచు 

న్నది. ఉడంగుపురము దీనియందు ముఖ్యపట్ట 

ణము; తెల్లింటి రాజ ధాని, 

కొచ్చిన్ చైనాకు సెగోన్ఫురము (పథానవురము. 

ఇది మకాంగునదీశాఖ పె పె నున్నపురము. 

ఇంచి గుయానాదేశ వముం--(గుయా 
నా దేశము చూడుండు.) 

ఇృ9ంచి కాజూరాబె ప్రాటక్షరైటు-- 

తూరు ఆ ఫ్కాయం దున్నది. (చూడుడు) 

వది రెడ్సీకు ఖముకడనున్న ప్రదేశము. ఒ బాక్, 

దిని ప్రధా నస్థానము. శేనుస్థానము. 

ఫ్రెంచిదేశవు మారియన్ని బిరుదము- 
క్రి, వె. ౧౭౮౯ సంవత్సరపు ఫెంచిరివల్యూ 

వను సందర్భమున, విప్త్రవకాలమునందు, వైరుల 

బుజ్జలు తెగవై చుటకుప యోగించినగం డ గొడ్డలి 

యాయుధమునకు విప్లవకారులు మారియన్నీ 

ఇప్పటి ఫ్రెంచి 

యను _స్రవనామమును బవిశదముగ నొసంగి. 

2069 ఫ్రంచి ఫారెన్సొజిమన్సూ 

భ కిసల్ప్సికంట. విదప శాంతికల్లినకత న ఆయా 

యుధమునందు గిరవము వీడక ఒకబలాఢ్యు 

తాలగు శ్రీ గూపముంగూడ నంటంగట్ట (పజల 

సుహృద్భావరతు ణు Fraternity ,Equa—- 

lity, Liberty © విరోధులను శిషేంచుటయు 

లతుణములుగ నిర్ణయించి ప్రజాపరిపాలన 

పిభుత్వచివ కక నొకగారవమును సాగించు 

చుండ నేర్పజచిరంట, 

బ్ర కాక Marianne అను వేరుగఆ 

రిసల్సికుకతుశస న్ని యేర్సాశునవి 

మ. 

ఫ్రంచిపోలిషె (French Polishy— 

తొల్లి నర పాలపరి పాలిత , మైన దినములలో 

పరాసుసీము విన్నా ఇముల కునికిపట్టు. సౌందర్య 

లుకూడ కొ 

ములకురాశి. ఆరిందాపనుల కాస్పదము, అందు 

కల్ల సామాను? లు కడురమ్యము గను, ఎక్కు_వవిచి 

సులీ నితనముతోనుండుటయీ గాక, అద్దము నకు 

ప్రూాతె పూసినట్లు నునుపుగ నొనర్చి హు . 

వారిపనియని 'భోకులు తలంచునంతటి చతురత 

Fis 
గి 

పరాసుపసీవారలకం గలైను, 

కల్లు సానూనులకు మెబుంగిడు వారీ నృషుపూత 

కడుపిసిద్ధము. ఆంగ్లేయులు 

తామును ఆవార్షీమ జేయుటయందు నేర్పరు 
లగపుచుండిరి. అందు చాగుగ 'మెజుంగిచ్చు 

పూతకు ఫం చిపోలిమ్ అను'వెరు సగర్వముగ 

వాడంబకుచుం బడెను, రానురా నదియె వద 

మై నేటికిని ఫ్రెంచి పోలిష్ అని వస్తా 

యున్నడి. కాని అది ఆంగేయులచే చేయం. 

బడినడై నను ఆసేరె. యున్నది. 

ఇృరంచి ఫారెన్ కా జిషన్సు— (ఫెంచి 
"భుత్త ము వారికిని, ఆ గ్ర ప నా క 

దానింజూచి 

నశ నేవి దేశములందు Foreign possessions 

విరివిగా క లవ. 



అల్పరియా-ఇదిఉి _త్తరా ఫికాలోనున్నకోలని= 

సెనిగాల్, నిగర్క్ కాంగో ఇవి పఠ్సిమ 

అఫ్రికాలోనున్న కెరిటకీలు 

(కయిన్- ఇది దక్నీణ అమెరికాలో నున్న 

"బరిటరీ. . 

మెడగాస్క-ర్ ద్వీపము, బొర్భోస్- ఇవి 
ఇండియనోషన్ నందున్న ద్వీపములు. 

ఫుదుచ్చేరి- ఇది ఫంచి ఇండియా ప్రధాన 

స్థానము, దతీణబేశమున నున్నది. దీనికింద 

Re TM యానాము, నా 

రాజధానిలోని మా పా బంగాళములోనిచంద 

నాగూర్,దవీణ బేశ మందలికారిక్కాల్, బంద 

రుపురములోని ఫెచిపేట యనునొక చిన్న 

పీ చేశ్రమును చేకియున్న వి, 

టొంకింగు-_ పసిఫీక్కు_ మహా సముదిము 

న. 

ఫ్రెంచి కొ చ్చిన్నినొ, నూకి నియా, 

-వెస్టుఇండిన్ లోని క్స్సి దీపములు, 

మొరాకోలోనిభాగమునుు మొురాకోరతుక 

సరన (ఫంచిా రెన్ పొజివన్సు. 

టూ్యూూూనిస్ , ఆనామ్- 

దున్నని. 

ఫెంచిరకుణయం 

ప్రంచుమించు ౮-౨౦౦౦౦౦ చతురపు మైళ్ళ 

,నెశౌల్యము, 

ఫ్రంచిరినొ ల్యూషని (French revo- 

luti0n)—పరాసు చేశవ్ర పు తిరుగుబాటు విప్పవ 

మునప పేరు. వె. ౧౭౮౯-౧౭౯౫ మధ్య 

స అంతపపూర్వము "దేశమున 

రాజ్యపాలనము ప్రజల LE గల్లించు 

చుండెను. రాజబంధువర్గనుం తే యు మ్ మ 

నందు జేరి అధికారగరిమ నెరప్రుటయే వృత్తిగ 

జీవనము గడప చుండెన 1. భోగలాలస సత్యము 

ఉవభవులను వీడకుండెను,. _పరపాలనధర్భమునకు 

ఫంచికినొల్యూవన్ 2070 ఫెంచిరివొల్యూమన్ 9 

బాధ్యత లేనివారొనప్పృ వారి చర్యలు సిపరీతేము: 

లుగ బరిణమిం చెను, 

క్ర వె ౧౬౧౪౮ నుండి క 

తాటస్థ్యము వహించియున్న స్పెట్సు జనరల్ 

౧౭౮౯ మేనెలలో తిరుగ సమా వేళ మయ్యెను. 
అందు మూ(డవవఎసై సెట్టు. నేవనల్ ఎసంబ్రీగా 

(పకటించెను, పిభుత్యమును అ యంగీకరిం 

చెను, ఆసంవత్సరమె జూలై అ తేది తిరుగ 

"బాటు చేశమం దంతేట నొ శేరలి తలసూ పెమః 

ఎట జూచిన నట నూ(డురంగుల జండాలు, 

“ Fraternity, Equality, Libsrtiy ” 

అను గురుతులతో నెగురవేయయబుడేను. 

ఇట్టిసమయమున నేషనల్ ఎసెంబ్రీసభ్గకూడి, 

అన్ని అధికాశాణారములను రద్దుపజిచి, అరా 

దలిస? సలు Constituent assembly గా 

నేర్పడిరి®. 00165 అనివించుకొనుచుండువాగగు 

రాజబంధువర్గమునం ద నేకులు చేశము విడిచి 

Ss కొందరు “Jacobin club” 

అని సి కె క న నేర్పడిరి 

"చేశ పరి యల్రకెల్లోలముగ నడుచుచండెను. 

౧౭౯౧ సంవత్సరమున ఈలల్లరి సత రపళద గన 

వాండగు Mirabeau మృతీనొందెను. తోడే 

రాజును రాజ యు హారిస్ నగరము రాజ ఢానిని) 

విడచి పాటీపోవుచు V 2761n65వద్ద నావీ వేయ 

బడి తిరుగ తీసుకొనిరా బడిరి, రాజుక్రింద నే 

అధికారములను తగ్గించిన యొకవిధమగు పరిపా 

లనావిధాన మేర్నటుసం బడేను, దానిమేర 

కొక శాసననిర్మాణసభ విలువంబజెిను, ఇందు 

Fenillant పార్టీ వారును (ఏరు Constitu- 

tionalist కెత్వారు), Giroudins§ వారు 

ను, Jacobin పార్ధీనారును ఉండిరి, ఇట్టిసంద 

స స స 
న్కు పరాసురాజుగారిపతమున శిరుగుబాటుప 
జల బెదరించుచు వార్తల నంపించిరి. తిరుగు. 



"ఫంచిలీవ్ర 

"చాటుక మీవారు యుద్ధము ప్రకటింప సన్నద్ధులెర 

గ్ యీాలోపఫున ఆస్ట్రియా వ నార్ధవారబెగ 

రింపుల నుపసంహారించుకొని తటస్టులె యూర 

కుండిరి. జూకోబినుకతు వారు విజృంభించి సర్వ 

మును వశపజచుకొన నారంభించిరి. National 

conventionసభ కూడి, ఫరాసు రాచరికమును 

రద్దుపజచి, పిజాప్రభుత్వమును (Repuclic) 

సికటిం చెను. క్ర, వె. ౧౭౯౩ జనవరి ౨౧ తే 

దీని ప్రభువగు పదునాఅనలూయాపిభుని నీర 

చ్చేదము జెయయిడేను, అల రులు భయోాత్నాతే 

ము సర్వత వ్యావించియుండేను. ౧౭౯౩ అక్టో 

బరులో Marie Antoinette శిరచ్చెద మొ 

నర్చ్పంబ డెను, 

తీరుగుబాటునా ' రన్యోస్యకల పహములషః 

గడంగి, Danton అనువారిని ౧౭౯౪ ఏపిల్ 

౫ తేదీని 20065 pierreగారిని జూలై ౨౮ 

తేదీని ఉరిదీసిరి. అంతటితో అలరు లడణి 

శాంతి సావీంపంబడ్ పంజూపరి వాలనపద లి 

థి పం. థి 
యెక్సణుప( బడియెను. 

చేశమున దుస్పరిపాలన మంతరింపం జేయ? 

గల్లిన యా ముహావిస్టవమునపు ముఖ్య కారకులు 

పం, జెండుగురని పిలీతి కలదు. 

1. Louis 1, 

8, Danton, 4. Carnot, ఈ Mirabeau, 

6, Voltaire, 7. Jean Paul Marat, 

8. St. Just, 9. Charlotte Corday, 

10. Madame Roland, ll. Laiayette, 

12, Diderot గాధ్దు.. 

ఫ్రెంచిలీవు (French 10270)--- అది 

కాలమున Dre తాము జయ 

2, Robespierre, 

మందిన తావులనుండి పిజలయాస్తుల నడుగ 

కుండ నే లాసకొనునాచారమునుండియు, . చెప్ప 

కుండ వెడలిపోవునాచారమునుండియు, చెప్ప 

కుండ నుండిపోవుటకు వీదపకాలమున ఫ్రంచిలి 

వని పేరు వాడుకయయ్యూను. 
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ఫెంచి ఐవరీకోస్టు కోలనీ--౪ఫి 

ఖండమున, అఫీకా పశ్చిమభాగమున, అప్ప 

రినియా దేశమందున్న సెటల్మెంటు చేషను. 
౧ CR 

బందు కేప్టుళోస్తు సెటల్మ్మేంటు "కెసిల్. 

(౮2811అనుఎల్మినా సెట ల్మెంటును చేరంఉన్నపిం 

ఎల్మీనా సెటల్మంటు అప్పర్షినియా దేశమున, 

ముదటి ఐనోపా సెటల్లెంటని చెప్పబడినది. 

దానిని డచ్చివారినుండీ ౧౮౭౧లో (ఫంచివారు 

కొనిరని చెప్పంబడినది. (అప్పర్లినియా దేశము 

ఇది జర్మను దేశపు శాస్త్రము, భరత చేశపు 

సాముది్శకమునుబోలినది. జర్షనుభాషయందు 

Phren అనిన మనశ్శ క్రి యనియు, Logos 

అనిన, శా స్ర్రము లేశ ఎబుంగువిధాన మనియు 

ఫెనోలోజీ శాస్త్ర ము(Phrenology-) 

నరములు, ఒకసుపసిద్ల (ఫనోలోజీశాస్ర్రుఏదు. 
థి క్ 

డిద్దానిని “FPhis sciences having for its 

basis the supposition that mental 

faculties and traits of character 

can be gauged from the shape and 

size of the skull” అని నిర్వచించి 

యుండెను. దీసికిగ ర క. ల Gal! గారని 

చెప్పబడినది. ఈవి థా నమును రచించుతజి 

ఈయన మనువ్యక పాలమును (వునుకను) ఇరు 

వదియాబుభాగములుగ విభజించి, ఒక్కొక 

భాగ మొకొ-కమనకశ్న క్షి (Mental facul— 

ties or talents) కి వ వివరించెను. 

వీదప నొకజర్మను వె ద్యుండు Johann, Gas- 

per, Spurzheim అనుపెరుగ అయాతం డయ 

నకు విష్యం ఈణ్యాస్ర్రమును వ్యాపింప 

జేయుటతో మజీతొమ్మిదింటిని గూడ చేర్చి 

ముప్పదియైదు మనశ్శక్తులుగ నుపన్యసించుచు 

బోధించుచు చేశసంచార మొన క్చెను 



ఖని లో శాపము 

ఈశ్వ్యాస్త్రము బిటీషుదీవ్రులందు ఫొం
తవణకు 

చకంగా ప్ర్యావిరనదనిలు చెప్పనయ్యను. 

ఇటీవలి ఫెనోలోజీ శ్యాస్త్రవే శ్ర తలు ముప్పది 

ఘుదింటికి షత యేడుశ క్షలంగాడశేర్చి, 
మను 

వ్యక పొలము న నలువది రెండుశ కు కులం గల్పియున్న 

దని హాపణములు సహో గావించిరి. 

ఈశా వ్రుమును బ్రిటీషు వీనులం దింతేగ 

వ్యాశింప జేయంగల్లుటకు ముఖ్య శ
ారకలు ముగ్గు 

రనియు, స్కాట్లాందు టెక సలుల కరం Co- 

mbes, Andrew Comb యనుసోదరు లికు 

వరు తమ ఉపన్యాసములమూలముననా, Ber- 

nard Hollander అను గ్రంథకర్త ర M.D 

తసగంంథములందు వాగియుటను వ్యాపించిన 

దని వెగటుగం చెలుపుచు ఇది సరికానివిధాన 

మని నిరసించువారును కలరుః 

వంక నిందలి నలువది రెండు 

వివరంచి నుగింతుము గాక, 

1. Amativeness, 2 Conjugality, 

8. Parentel love, +» Friendship, ఈ 
ల . (ఆ 

6, Continuity, * 
0 

మనశ్శక్తులను 

Inhabitiveness, 

hove of life, వ Combativeness, 
a 

Destructiveness, 10 Alimentive- 

ness, ll. Acquisitiveness, 12. De 

eretiveness, 18. Cautiousness, 14 

Approbativeness, 15 Self-esteem, 

16. Firmness, 17. Conscientiousness 

18. Hope, 19. Spirituality, 20. Ve- 

neration, 21 Benevolence, 22. Con- 

structiveness, 98, Ideality, 24 Su- 

blimity, మ్ Imitation, 26, Mirth- 

fullness, 27. Individuality, ఏర Form 

29 Size, 80. Weight, 81, Colour, 

82 Order, 8. Calculation, 94 Lo- 

cality, 85. Eventuality, 86. Time, 

207? ప ట్ర ఈశక్వాలిటీ, లిబర్టీ 

97. Tune, 88 Language, 89. Causa— 

lity, 40. Comparison, 41. Human 

nature, 42. Agreeableness. 

పుజ్రెయందలి భాగములను (విభాగమును) 

వివరించిన పటము, 

ఫెనల నేల రొ బీ (Phi enol0gy )—పుజే ఆను 

స రి నునే ఎట్టిలతు ఇములు 

ఆరూ pry pein లిబ 
కూ ow) 

సిలు (> రాసు) “దేశము జాకీయ 

మూంయగంగు లుండును, అవి, 

Fraternity సర్యసోదర భ్ భవము, Equality 

సర్యసమళ్వ భావము; Liberty స్వతంతి 

భావములంబెల్పు గురుతులు. ఈ ఏర్పాటు 

"ఫించిగివల్య్యూపను నున కంచిదప పా ప్రభుత్వము. 

స్థావించుకొనుటత్ చే సికొనిన ఏర్పాటు.
 

కాన, తం నితర చేశన్య 

“Land ణే Fraternity, Equality a 

Liberty” అని వాడుటయు( గలైను. ఈ: 

మూండురంగులు జండాయందు నిలువున తొలుత. 

టోదా, మధ్యను తెలుపు, కడను ఎటుప్రు నె 

యున్నవి. పీట Tricolour అనియుం శేరు 

_ శలదంట, 



వెట్ 

థై 9 శ్ (Freight )—వాణిజ్య స ఎబంధసరి 

భావాపదము. సముదమున ఓడ పెటాంపో( 

బడు సరకున కగు సీమరుశార్తీ మూల్యము, 

ఇంకను నట్టిసరపనకుంగూడ నొకొ-కతటీ 

వాడుచుందురు, మజీయు Freight charges 

యొక్క. వివరములను తెల్సు పతిమునకు 
Freight Note అనిపేరు, పీడపె సరకు 

రవానాచే యుళటీ వాట్లకగు Freight న్రీమరు 

రుసుములు చల్లింపయుడినటుల స్తీమరు అధి 

కారులకు రెండుపతగములు అరక పక 

యుండును, అపో Freight forward Note, 

Freight release Note అనబడును. కొ న్ని. 

తావుల నీశెండును నొ శేనోటుగ నుండుటయు. 
గలదు, 

ఫ్లణ్సాంకులు (Flood banksy— 
జ 3 . శి 

irrigation (పంటకాల్వల) Engineering 

నందు. వెప్పంబడీన నిరాణములు. (ఇరిగేషన్ 
ఈ. 

చూడుడు.) 

ఇవిరకుణ కే నిర్మింపంబకునవి( Protective 

works). ఏ రెప్క.వ  యగుతజి Weir 

కట్రడమున శపాయము కలుగ కుండనిర్మింపంబడు 

గటు, ఇవి ఆగొప్ప వెలువను మరల్చి కటడమును 
య య (A) 

భద ముగ నిలువ జేయునవి. 

వాష్ పోయుంéం( Flash ౦) 

వాణిజ్య సంబంధ పరిభాపాపదము. నూనె 

"వేండికీిముండు (10066010 explosive) 

'తావని యర్థము. అనగా అంతే వేడీగల 

Ue అనియర్గము. ఇవి ేర్వేరు 

"దేశముల వేర్వేరెయుండునని తలంపంబడు 

చున్నది. 

ఫర్ అప్ (Flare up)— ఇంగ్లాండు 

“దేశమున Bristol పురమున త 

260 

2078 పో 

T10ts జరిగిననాంటనుండి వాడుశ లోనికివచ్చెను.. 

A riot లేక Disturbance అని భెనము.. 

కొటాటదొమ్మి క్రీడ శ్రీని వాడుచున్నా రు. 

ఫ్లోట్ (F1 oate— వాణిజ్య సంబంధపరి 

శ. లేలున ట్లానర్సుట అని అర్థము. 

రచించుట, కల్పించుట యని భావము, ౯102 

tersesm 6226 securities™ loans. 

ను స పజుచిరచించుట, Fixed లేశ సాన్యత 

మూలధనముగ గాక మామూలు వ్యాపారము. 

నడుపటయం దవసరమగు ఖర్చు వెచ్చములకు 

గాను ఒక వ ర్తకుండు గాన్ని. సక్ బ్యాంకి గాని. 

వద ద నిల్భయుంచుకొనుధనము నకు “Floating 

Capital” అనిపేరు. ఒక ీడపెని తీసుకొని. 

వోడు కొంతసరకు (యొక్క- శమము) నకు 

చేయించంబడు భీమాకు Floating Policy 

అనిపేకు, ఒక లిమిబడ్ కంెపెసీయొక్క_ 56-. 

curityకీగాను దాని ఆస్తుల పె ఛార్జి (Charge), 

గా అసలు వృద్దులు చెలింపంయడళ  తప్పీనతణి 
అథి “౪ 

బలాత్కే_రించి అమలుజరపు దానిక Floating 

Security అనిపేరు. ఓడ బద్దలై గాని నష్ట 

వోయి గాని అందుల సరకు వ సీటీ తెలుచుండు 

తతి, దానికి Floatsam అని రు. (అట్టిసరకులు 

ఎవరికి దొరికితే వారివి ar అసలు యజ. 

మానిశే చెంచెడిని, వాటినిబట్టి తీసి దరిచేర్చిన 

రికి అం దొక్ భాగ మాయంబడును.) 

ఫ్లోటింగ్ డెట్-(అన్ఫండెడ్ డెట్ చూ.), 

ఫ్టోరా, ఫా సౌ--9ని ఆంగ్యపదములు.ఫ్లో రా 

యనీన ఇచెట్టుచేమలు (వృవజాకులు), సానా 

యనిన వ ము. ఇవీ సాముదాయికార్థ 

మిచ్చు పదములు. అం సాగ ధమ అందు: 

స్వతంతో క్తులుగ వాడంబడుచుండును, 



బంకల్ = యుర్ 

క్ క్రతింయులు- (చౌహానులు 

“చూడుడు 

yy దీని నొకపండి 
బంకనుట్టి (Clay 

తుండు “Saft plastic ronporous rock 

material in the earth's crust” అని 

౮ టు Yr 

ఖనిజముల సంపర్కమున బజుప్పు. 

ఉఊదారంగుల నన్ని టసిగాన్సి, కొన్ని టిని గాని 

జ్జ వ 

అందియుంజెేడీని, నిరు బంక్ మట్టిగుండా అవ్య 

శరుగంజాలదు. క. ము
ద లగు 16802060 

ు 

(se gp: 

శాప 

rocks నుండి న. సునుది, 
వ. 

దినకాళ్ళు పాటికి క" య. ఫాటివోవుటయు, 
శ ) 

"జలు పార్ 
రో 

ను ర. 
న్షక్షిగలిన దానిని వజ వెచలుగ6 ఏయు 

సం ఓ 

య. 
యు 

SUCRE A Grex 

మమియు "చాల స్కి అది సేయుపలకశోలుు, 
ఒం 

అదు పరం ముగ ౧ బక వి మట్టి 

+ : గ 

Kaolin అనియు, China Clay తన 

న ( స్ ల 

దురు. దానికో నీవాసామానులం జెసె 

కాల్పుదురు. బ్రతరమను బంకమట్టి చెసి 
ర 

కాలీ, నవి కుండలు ఇటుకలు న మెడిని, 

ణి ట్ | క... 2 జర్ న ల 2 

బంకించంద, ఛటర్లీ (లెక ఛట్ వొ 
Uy dt 

థధ్యాయిుంయటు)-- ముక సవలల 

నాభాషయందు పానంభించిన మొదటి గంథ 
# 

కరం మిడ్నాపూగ్ ( మెదినిపురమ్యు పాఠ శాల 
ది ఓ 

యందునమ హుగ కాలేక యందునను కలకల 
ఇక 

అలో 

ప స 
మొనర్చినవాండు. ఈయన న నమదిసమున నె 

అవరముల నన్నిటిని నేర్చెనని, చెప్పుదురు. 

2 | 27 A 
d Gh ణు 

& 
జ్ ఫ్ స 2 లగ tah a ల క ణో ష్ 

ww) 

కలక త్ర ls ౧౮౫౭ + 

లో నేర్చడి వి, ఏంప దమ లు. ౧౮౫౮ లో పః (రం . 

2074 బంకిపూర్ షోలా కట్టడము 

ఆం దు నీళు లెన వారిలో బంకించం 
ఆర) “రా 

“సంవాద ప పభ కరః? 

7 
అను so పరు వ్యాసములు నాయు 

చుండినవా6డుః డీప్రీక్ర లక్రరుపనియందు ౧౮౫౮ 

లోనె పనిచేయ నారంకు లా లో 

పింఛనుపై ఫిశా? త్రి గె వొనినవాండు.. రాయ 

బహదూరసి య్ సి ఏ, ఇం అనియు, బిరుద 

, ఉద్యాగకాలమున 'జెస్పూ 

నం ముందలూ దినబంధుమిత బాబు (నాటక 

కిని ఈయ నకును మెలి 

వ ములనందిన వాండు 

యెక్పడియెను, సెనను వ వం ని “బంగదర్శన?”. 

పతొశ్ను పాగరంభించి న నడుపు చుండేను. ప్రదియే 

ఇుదటి మాసపత॥ శ యందుకు, వీదప వార 

పలు నో గదే Fy )యముల వెల్పిడించు 
/ మ 

పతక య యని శవం చెన ఛి 

ఈమహోాపుకుషు:డు 3 శించిన మొదటినవల 

“Rajamohan’s wife’అను నాంగ భాసా 
| యి 

నవల, రెండవది ౧౮౬౫లో బయ ల్వెడలిన 

దుగేన నందిసి (Chiertains daughter) 

అను ఇంగా భీనదబ, 

కృస్త కాంతుని మరణశాసనము (Willy 

నాబ్బనబంగాళీన బుగ్గా చెప్పబడినది, a 

లలో “ఆనందమఠళియనునది ప కన్ మను 

చున్నారు. ఇ దించ సు పసి సిద జాతీయగీతమగు 

నం చేమారరమ్ పాట యున్న ది. 
౨5 

పీకిజన్నము నెహతి పట్టణమువద్దనున్న 
( మడ రి | 

న మనియు, జన్మ కాలము 

1855 వసత మృతీ 1394 ఏ చెల్ అనియు 

జైస్స( డిన గ్ ఆ 

బంకిపూర్ గోలా కట్టడము బీహోర 

మున కిస్పటి హాధాన నగర 17 పాటా ష్నకడ 

నున్న బంకిపూర్ నం దున్న కట్టడము క్స్ నె. 

౧౭౮౪ లో Oe నిర్శింపయుడి డిన 



దంట, ఉఇప్వుజేయుపయోగ మును లేక చేరందిన 

Be 
వము మం మీ wm te 

స y "al 

'విస్ఫరింగుగాలరీ? అసి వాజంబడుచున్స డి, 

Ry /| గ అన To నాం బంగళా (గృహావముా ౨ లుకెబం7 
© 

| స ~ అజా 
రడాషుయునుండి యాూాసుచ్తుటలిండు. ఇతర బళ 

త ఇ 

EIN గప TN ప తు 
0 Peg శ wl! Wh 

గ రిం EO శ 
గొ 

మలి క మమ 
రా! ల్లి స న rn CS క. అడ రాను ఇటా హములు వం చత్తెములం చల 

ఓ అ ag) 
ప 

Te wea రం Fn SCM nT MT Mn 
క nes UII ణు అయనని Mr oy TTT 

Ney) గో ల టీ ట్ల 

తానా 

చునందునను, అమయెంస 

వీంచుచున్ననిః నాలు చ సఅది ఎ ఆండ్ కై... 

౧ 

అము లుండుటు లిన. 

భు WEY: భజ l 

ంగారప్ప రంగుద్రావకమ్య్య Li quid 

IAA fold naint అ Te 
ఖ్. Gold Dalnt అనియు న నెదరు. 

Sal Brn Senhsllac 6 ఓన్నులుు, 
\ 

Acetone 9 జన్సులు, ౦14 powder లే 

బస్సుల లు en దిడి పలచబడ వల 

చికగనే యుండిన ఉ&66%00ష6 కొంత యభథధి$ 

ముగ జేర్స(బడ వలెనని చెప్పుదురు, బంగ రపు 

రంగనంద లి వేరులు Shades వచ్చుటకు 

Aniline dyes కల్పుదుంని 

ఇవి చాల తేక్కు_వగ కలుపుచుండ 

Gold paint చేయుటకు: 

Solvent naphtha 40 గాలన్లు, 

చెప్పుదురు. కాని, 

Cum 

Dammar 80 పౌనులు,. Gumiragacan th 

10 పౌనులు, Celluloid అరపౌను, ఇందు 11 

పౌనులు Bronze powder ను . కల్పుదురు, 

2075 బంగారము 

బంగారపు లె 

(౮ 0! de 

Gold. డ అ ya 

క 04 స్ట హక్ 09 

రీ 

సృంచిభావ Or in అ 
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ఇ ఇ Ry Md W 

POINT a 
న్ా లొ 

బోలిన గోవాను అనగా శలిలిభే సి 

ముస్పదియవవ న్న 

సాగసనని యజబుునసునది, సాయ ల ల 

బంగారము సీసమంతమె తగ 
అట 

సాయగుణమునంపు నమ ౫ గంటీసిన చళ్ళ గను 

అన ళల 

మె తెన్ను సా(గుగ్గుః అముము నన్ను సై 
అ 

స్కూ బంగార 

నుళ్యద్భువళ క గల్రియున్న ది, ఇ ప్రతరలోవహాముల. 

కిద్దశక్ళు వీంతయెక్కువగ నుండుట గానము, ఒక 

వరిగింజయెత్తు బంగారము ర్రీ.ర చౌకప్రు అంగుళ 

ముల రేకగం గాని 500 అడుగులపొడవ్రుతీంయ 
గంగాని-.. వేయనచ్చునని. కా పెట్టం బడినది. 



బంగారము 

వ్యాపించుట లేశ వంగి గట్టిగ నుండుటయంధు 

“బంగారము ఇనుము, పొాటినమ్, వెండి రాగి 

లోహములతరువాతే చెస్పందగినది. అక్సి జెనుతో' 

శలియునదికాదు. ఎప్టశీతో న్హపరిస్థితకులయం దైన 

ను, వాయునవులప. గాని తేముకుం గాని స్యాధీనమై 

పోదు. మజీయు నించుమిం చన్ని Mineral 

20163 కునిలిచియుండవు. అనగా కొరశబడక, 

లొంగక నిలిచియుండును, లోహము లన్ని టి 

“లోను నిది యెక్కున బరువగునది. బంగారము 

'వాడుశనందుచు పాతబడిన కంతి తగ్గదు, 

ఒక సుప, es భక * “మేలిమిబంగా 

నము నిప్పునే గరంగినను నటికి తేగయొట్టినను 

శాచి యరగందీసినను (సరకుగొనక) వన్ని 

తగ్గదు గాసి, వడగింజలతోను గురి వెందగింజల 
| యి 

తోను తనను తాిసునందు సమముగ తూవెద 
i 

a మాతను పిపూదము జెందు* నని చెప్పి 
యున్నా (డు, 

బగారం మన్ని చేశములందు, నన్ని తావు 

లందు దొరకమగాని, వాల తక్కువగా దొరకు 

చంకుటచే కట్లదు గాన వదలి వే యుచుందురుః 

ఇది తబిచుగ నితర లోహములతొ6 గలిసి 

చొరకుచుండును, మణీయు నిది వెండితోడను, 

ఒకప్పుడు తామ/ముతోోడను, ఒకొొ-_కతలతిీ 

Pailadium, Rhodium మొదలగువాట్లను 

దొరకటయు6 గలదు. ఒకొ-కతటి 

ఇసుకవల తిస సశేణురూపమున గనులలోను, 

నదీగర్భములను, అందు ఎండిపోయిన ల 

నది పవహీంచిన ఇసుకలలోను గూడ దొరకును, 

ముఖ్యముగ Quartz rock,. Alluvial 

deposits, Telluride ores ఈమూండును 

బంగారము దొరకుప్ర దేశము లని చెప్పబడి 

“నది, అందు మొదటిది శెడింటియందు ప్రధా 

02202. rock నందు. విస్తారముగ 

చొరవను, గుండగ దొరకు బంగారమునకు 

గాడి 

2076 బంగారము: 

పాదరసముం గూర్చి ముద్దగట్టించి, వీదప 

"రెండింటిని విడదీసి సత 'ఫీసికొందురు.. 

ఇక్కా-లమున Ie  . అము 

రికా సంయు క్రరాష్ట "ముల, కేనడా "దేశము, 

అస్ట్రేలియా, భరత చేశములయం చెహ్కవబంగా 

రము దొరకుచున్నదని చెప్పుచున్నారు. 

ఇతరలో హములకువలె నే బంగారు అనేకము 

లగు ఏ&1t5 గ నున్నది, అందు ముఖ్యమగునది 

Gold Cyanide. దీనిచేతను బంగారము Ore 

నుండి వేజబుచేయ'. గల్లుచున్నారు. ఇట్టి పాశ 

_స్టృము వహీంచిన లోహముగాన బంగారము 

నాభరణములుగ( జేయుట యనాదిగ (పారంభ 

మెనది. గొప్పగొప్పవారియిండ్ల పళ్ళేములు, 

చెంబులు మొదలగునవి బంగారపువి యుండును. 

వ్రటీవల వులు బంగారునా గోములు 

జేయ మొద లిడి నవని పాశ్చాత్యుల నెదరు గాసి 

శ్రీ రాములవారి పరిపానకాలమున చేవాడుకయం 

దుండిన శ్రీరామమాడలన(బడు బజంగారునాణ 

ము లచ్చటచ్చటం గానంబడుచుంట, 0 

నావముహారాజు పాలన కౌలమునచే కోసల చేశ 

మున బంగారునా గెములు పభుత్వ మవలం 

బెంచి ముదించినట్లు శేలుచున్న ది, 

తొలింటికాలపు ధనసంపద చేడు తలం 

చియం (బయోజన ముండదు, ఇటీవల బంగారు 

నా ణెములను ముద్ధించుటకు పగభుత్వములు 

గైకొెనినసంగతి మున్ను వివరించి యుంటిమి. 

ప్రపంచమున నేపేట బయలు బేజు స్వర్హమున 

నాల్లవవంతు వజిక నాణెములుగ వేర్వేజు 

ప్వభుక్యములు ముద) ంచుకొనుచుంట క 1 

వలన శేలుచున్న ది. వది సుఖివ,.కాలములం 

దని యెబుంయనది, ప్రపంచయుద్ద మనివించు 
ర 

క్రొనందగిన అంగ, ఫంచ, జర్భనుల యుద్ధము 

బంగారపు పరిస్థితులను చెదర నొట్టివే పేను 

బంగారునా తెములు 'తీరుగుటకు మ. కాగి. 



“బంగారు (వరకు) రేకుల పరిశ్రమ 

.తప్రుసో ట్లు పృత్యతమై. తిరుగ. సారంభించి నవి. 

కొన్ని కొన్ని చేశములందు బంగారము చేరు 

కొనెను గాని, అవి ఈలోటును బాప జాలి 

నవి కావు, త్వరలో పరిస్థితులు తిన్న బడునని 
ఈోపీంపం బడుచున్నది. అంగ సామాజ్యము 

తనపరిస్థితులుచక్ష బజచుకొనుటతోమన దేశము 
నకును బంగారు నాణములు వాడుకలోసి 

.వచ్చునుగాశ, 

ఇంగ్లాండు రి వె. 1025 సంవత్సరమున 

బంగారు ప చక్క-బబిచెను గాన్మి అది 

నిల్వ్యలేదు. చీనా బేశము 1980 లో [పారంఖి 

చెను గాని అదియును కొన సాగకున్నది. అమె 

రికాయందు బంగారము నిలయైయుం కుట గాన 

నగును, 

బంగారపుపలుచని రేకలు యత సాహాయ్య 

మున జేసియు, కడుసన్న నిబంగారము రావిడియు, 

ఇాస్తో  సముగం జేసిన బంగారుభస్థమునుు గం 

ధశము మొదలగువాటతో వండిన వంట జొవ 

భములగుసువర్ణ చంద్రో ద చయాదులునుఆ యు ర్వేద 

నెద్యులువాడుచుందురు. ర్తి ఆరోగ్య కరములు. 

(పరస వేది చూడుండు.) 

బంగారు (వరకు) రేకుల సరిశ్యమ 
(Gold leaf industry లాబం గారు వరకు) 

రేకలు చాల పలచనగా నుండును, ఇవి జెొవధ 

ములయందు వాడుచుండిరి. భరత బేశమునం 

| వ్యా వారముం జెను గాని, వ్రటీవల శీణించినది. 

ఇపు డీపరిశ్రమయందు జర్మనీ చేశ మధిగమించి 
యున్న ది. మిఠాయిల పె 

కుదుర్చుదురు 

"పోకుండ నిలుపుట మొదలగు కార్యముల నన 

“ర్తురుః పాశ్చాత్యవి ధానమున సిపి రంగునుబట్ట 

Medium అనియు, Fine అనియు, 166 

అనియు, Pale red అనియు, Deep 0223820 

"అనియు, Lemon pale అనియు, White 
అనియు తరగతులుగ విభజింపంబడీనది. 

సీ రేకును గవ్పీ, వన్న 

మాత 7 నలంది వాసన 

2077 బంగారు (వరకు) శేకుల పరిశ్రమా: 

sep gold leaf నందు Alloy అధి 

కము చేరదు. M641mMనందు 42 భాగములు. 

అసలుబంగారమునకు రెడున్నర భాగములు 

మెకియు, రెకున్నరభాగములు - రశాగియు( 

జేర్పుదురు. ఇటులనే తక్కి-నవియు నుండును. 

తొలుత నిట్లు కల్ప్సినబంగారమును 1 ౪ శై 

అంగుళముల పరిమితిగల 122006 గాండేసి 

ఇనుప రాట్టమునందు శరేకవలుగ సాగింతురు. 

ఆశేప 1.800 అంగుళముల దళ సరికి సాగును. 

ఇది అంగుళ ము వెడలుపుగ నుండెడీని. దీనిని 

అంగుళ ముచౌకపు చేకులుగ క లిరింతురుం ఇట్లిని 

150 దళ సరి కాగితములం జుట్టి bE Parch- 

ment case నందు అమర్చుదురు. దీనికి 

“Kh” అనిపేరు, దీనిని పదునాజుపౌనుల 

బనువ్రుగల సుత్తితో మోదుచు సాంగ లొట్ట. 

నం 2 అుగుళములు(4' ఏష.) శేకలుగ నొన 

రురు. దీరికి First bsating అనిపేరు. ఇటు 

150 శేకలను 600శేక లగునట్టు తిరుగ క శ్రికెం 

ముకు, . 

ఆనేవలను తిరుగ Gold beaters skin 

తోం జేయంబడిన యొకపు స్తకమునం దవుర్చు 
దుకు. దీనికి “ఏhంde?” అనిపేరు, దానిని 

తొమ్మి దిపెనుల బరువుగల సుత్తితో తిరుగ 

మోముచుసాంగందీతురు. దీనికి 5860164 bea- 

ting అనిపేరు, దీనితోనా నేకలుతిరుగ 4 వ. 

శేకలుగ సాగి, తిరుగ గ తిరింపంబడీ 2400 

అగును. 

ఏటిని మూండుభాగములుగం జేసి, ఒక్కొక 

భాగమున నెన్మిదివందల "రేకుల నిడుదురు. తిరుగ 

ఏన Gold beaters skin తోం చేయం 

డిన యొకు సకమునం దమర్వుదురు. దీనికి 

“Mould” అనిపేరు. దాని నేకుపొనుల బరువు 

గల సుత్తితో నాల్లుగంటల సే సెఫ్టు మోదుచు 

సాగందీతురు. దీనికి Third beating అని 



బంగారు వెండి ఫీరంగులు 

వేరు, వీదప నాశేకులను 814” నరం చేప 

లుగ గ త్రిరించి కాగితపువు స్తకములం దమక్చి 
విక యమున కాయ త్రపజిచుదురు, 

pee 299000 th of an inch నళ 

సరి యనియు, ఒళగెయినుఎక్తు ల లోహము 
ప్ చాళవుఅంగుళముల = కనువనియు, Ma- 

జయయుడి మీక్కి-లీ 

యనియు: జెప్పం 

chanical arts నందు. 

పలుచనయగున దిదియే 

బడినది 

ప వ. 0 జ 

ర్ 
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దినిది హిందు క భాషయందు తగా ముం: 
స 

NW On 

als హా చె Vf శా ష్ అట వెదకి తాొలాగడ అపియు, అణటివ దికమున 
GG 

De ఉం." జ న్ న. నొ థ్. 

ఉరగ తిం. అదురు. గాన. తవు 
ul టా యో - న > 

డాలగడ యనియు నాడుచుందురు, = 
Gs 

కాం" మున మీ కెటో ( Po గ్ర hE 260) మై చేహ 

ay 3 

డు సాం ౦ "శకానికి గ 
[ర 

దేంబకి బంగాశాదుంప యను Be గుచున్న 

భోజ నస దార్లము, బ్రది తెలుగే కసత. 

ఐరోపాలోని ఇతర బేశము 

Sir. Walter Raleigh అనునానినలన తప్పు 

దీ కుకుం "జశెనపి చెప్పంయబడి RR a 
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ర శో చట ఆడి ల్ ఖ్ / 

స్నాస్ి3 రా దేశ ముసకును తోటను 

1 చు జ ర్య అర 
పుకును చే సుద వ కం క 

తేలు 

తేగు 

వందు వేయిజాతులవజకుం. గలవి 

చున్నది. గాని ఏటివ్యవసాయమున 

| ఖైక్కున గాన ఒకటిరెండు జూతులకన్న ఈ దేశ 

మున. పెరుగుట లేదు. ల్తిఫి వేళయందు దుంపలు 

పాటుజాలి గ స్ట 

Ew (Ca 

భావి మి  గుల్లగనురకు 

బంగాశాదుంప వ్యవ సాయము: 

ప్ర చెళమం _దెనను దుంపలు పెద్దవిగ చెదుగక 

నకసబాతీ పోవును. 

కాంత కేతు 

చిన్న విగ ఒండుమట్టి 

విసారముగన్సు ఇసుక 

ఉన్న నీటివార ప్రదేశము లీపంటకు పిక స్థ 

ములు. పీరు స్వెచ్చగ కాలువలగుడా పొలము 

,దెనను ఈ పరిసిశు 

వ ra 

తకతుపంగలిని నషగ యుండ వల: యును 

స్ట శ న్ Dyn ఆర బ్రతై కాములం లమ 
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న. ళ్ / 
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గై 
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శన అసం స న న టట గుముతపి య 
టో 
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[ఇ F శ 

అ ws న్ స సట క అ 4 on న్ ణా ళు గ్ జా న త 

న. త్తి he a త లాను ఏతం వై AY రం ఈసి ప 
స! 
0 

8 లై 
సా సోదె ట్ సై జ్య జ్య ల్ pore జకం ag 

ఇ వ క. గ 
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ఇ” అ టల వ గ జ ఇ ప 

1 గు II 
ల్ : 

చ ఆలి ౯. లా న్ స ల | సి 

నటు ఆయా యుత అప కేళంపసలవముం ము స్ 
య యు 
వి ఖే స్ట్ వ _ ఉర ఈ తే గ pes 

Say HI DE రకు స్త నిచ్చును. భూమి సమస్? గ్రా 

ఆకులు గుణ్లపు సెంట్కబకాడద 
యు ర యో అ 

మొద లః గు ఎరు సులు ని యు ళ్చుకొ మచ స్కి శం. స్ స. ప
 hs 

(Ba 

కంట జనము వు మ దట వ 
OD చాట. రన సంతు ముంచిన "లేవ బు 

స్ రు Nia? ww. ne 2 న ఆజ 

నసందుకదుంతముప్ టం. JG 4 అము 3 a ళ్ ఈ చటక 

| 0౧ 

మంచిబలము నిచ్చు నని, సున్నము మూడు 

మాసములు" భూమియందు ముక్కా, ఘాటు. 

మంచి: ఎకవంమురుః 

అగ ఎ స జ సో ము ert | సర్వ సా ధారణముగ ఈ పైరు పెట్టు ,రెత్లులు 

_మూఃంకువందలు మొదలు ఆటువంద లమణుగుల. 

F వేడయ్యు. నలువది రెండునణుగుల ఆముదపు. 



“బంగాళాదుంప వ్యవసాయము 

వీండియు, 

దయు పొలములం చెరువులుగ వేయుచుందు 

నియు, ఎముకలపొడి నుపయోగించు రైతులు 

నాల్లుమణుగులవణకు వేయుదుకనియు అంచనా 

చేయంబడినది. 

బంగాశాదు ౦సలు శణుపులనుండి మొలచు 

జెబ దియెదు మణుగుల కశజఖూడి 
(6. రి య 

నవిగాన, దుంప కణుప్రుకణుపు నకు భాగములు 

“'తెగయోసి నాటుదురు. కాని ఇటీవల 

జు ట్ర్ ఇట్లపంటయందు3 పెద్దదుంపలు పాజవని తేలు 

చున్నది. చిన్న దుంపలను దుంపలుగచే పాతి నేని 

పా జెకుదుంపలు సెద్దవెఎస్ట వవిలునగల పెద్దపంట 

fa 

వచ్చునందురు.దుంపనాటినది మొదలు మొలకలు 

బాగుగ పెకీ వచ్చుటపపూర్వము వదనము 

ల పడినయెడల ప్ _త్తనముపళ్ళి నప నషము సంభపింప 

తప్పదు, శానునవర్ష ములు వెనుకబట్ట బటుతెవె ఈవ్యన 

సాయము పార భించుట | శేయము, మజియు 

శతు Ss "సిక్కు సారులుగా కు 

(పచేశము లందు 

పూర్తి యగు 

నంత వేగముగ కల్సి 

తనమును కొొంతకొంత ' 
జాలి 

మాత్రమే నాటు చుందుకు. 

దుంపలు నాటినచో 

నషమె పోవని యనుభనజ్ఞ లచున్నారు. 
రమా 

పాేతచదుంపలలో మె శ్రబడనీ గట్టదుంప ల నేవ 

bas చేశమున, ముట్టి నలా పై 

సిసుకవోసి, దుంపల నొకటి కొకటి ప్ర. 

నటుల దగరగా సేర్మి, వొడిఇసుకపెన పల్బ్యగ 
౧ ul a 

Xe ఎన్మిది దినము లుంచిన డుంపలనుండి 
ee 

9 

ముబకలు బయలు చేజును, వీటిని నాటుటవలన 

న గ పు బాధను తప్పంచుకొనవచ్చు నని యనుభ 

కటు లనుచున్నా చు, ంకను శా జ జుఖగువారు వ ర (ప్రజ్ఞ 
జు సౌనుల న స ఫొటాసీయమును 

నిజువదియైదు. గేలనుల నీటియందు కలిపి, వాటి 

యందు వి త్రనప్పుదు దుంపలను తడికి సెవిధమున 

2079 

య. 

చ పాలములును, త 

బంగాళా చేశము-వంగ చేశమూ 

పేర్చి యుంచిన మొలక లాగోగ్య వంతముగ 

పెరు;గునసి చెప్పుచున్నారు. 

"ముక్కలు అకుగడుగుదూరమునకు నాట 

వలయును, మొలకలు చక్క_(గ లేచి పె కెదుగు 

వజుస నీరుపెట్ట నవసరము లేదు. చెన్ముయే 
మజీయు నీటికి వి త్ర్తనపుదుంప కుల్లి 

నను కళ్లి పోవచ్చును. భూమియొక్క వ నను 

సరించి వారమున ఫొకతడి 

ముల కొకతడి నా a 

కాలును, 

గాసి రేకువార 

సీకుశ్షట్లు చుండనల యును. 

పరికి వేయు చుండవల యును ఇట్టి 

తతి వెళ్టు కద లకుండునట్లు అ. 

ae నున్నచో |ద 

రూ వకమైన ప. పెట్టవలం యుండును, వ 

కలుపు లేకుండ = 

జ 

మొక లు. 

ళో 

తష. ఆక్సుటు పండంాటీనతే, నుప 
స) క్త 

వంట సంకినదని గప హీంసవలయును కాడలు 

గూడ ఎంకుటతో స త వ్యనారంఫి సవల 

యును. వి త్రనపుముంపలను వేజుగ నుంచుొన్ని 

తక్కి నదుంపలు (చాలదుంపలు నిల(యు డు 

టకుగాను రెడు పాళ్లి గంధక పుధృతిని, టి పాళ్ళే 

నిటిలో చక్కగ కలివి అుదులో 12 గంటలు 

న్ దుంపలను నానవిచ్చినవో అందలి ని న 

నము చ చచ్చినమ దుంప వాలశాలను. నిల( 

యుంకుము, తేటదుగ. ఎెకరమున కికువదిషుణు 

గు వి నినప్పుముప కానలసి ముం కును: ప్తి 

మణుగుబదుంపలు పుకును, 

బంగాఠొదేశను (3B 
న్ 

సప గాల్లేశ్రమున Mme 2౫ాటూాన్ , 

20 

మారు ఎన ఆ సాము, 

39 ౮ * న్ శ న్యా న్ ఆర, a అగ న్లో 

అలుము, దపిణమున బం శ్ర ష్ణ URI ం Es 

మమున వీహోరు దేశమును ఎల్లలు 20 వేల 

మైళ్ళ నె శాల్యము, ఇఇండియాయం దిగి యిరు 

me భాగ మని చెప్నణుణనది. జేశ్లము సమ 

తలము పలనంచమ్యు. న్యవసాయ సమ్మ] గలది. 

ఉత్తరపు రప వెపునను, అన్నే యచిక్క-నను క కొండలు 
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కలవు, తేక్కి-నది సమతలము, 
బిహ్మపు తౌ నది, నాటి శాఖానదులు చేశ 

మునంబనహించుచున్న ని, సశ్చిమపుశాఖానది 

యగు హుగ్ (గంగ సముద%స సంగమమగు 

తావుననే సురపరపనవపకు, అటనే సగరద్విప 

మును గలవు. ఇది వుణ్య తీర్ణముగ నున్నది, 

గంగానదియొక్క_ శాఖలు అనేకము లేర్చడి, 

గ ధగానదల్మ్ 

అందు భాగీరథ్సీ జాలంగి (జాహ్నవి) శాఖలు 

కలిస హాగ్టీనది యేర్చడినది, బంగా ళీభావ 

యందు "ారాగ్లాయనిన బురద రెలున కరము. 

దానినుండి హు పట్టణము నకును, అక 0 

లమున పథాన పురమై ఆ మండలమునకును, 

“ెహూాగ్లా పేరు శైలి ల్లి పీదపలట నే ప్రవహించు 

"పేరు 

డు ఆంగోచ్చారణయందు వా గ్లీయ 

సీశాఖానదిక స. వోయి ెహాాగ్లా 

వాడుచుండ 

య్యెను. పన్చివు శాఖకు బవ్మాపుతళాఖతో 

సంగమమునకుం పిదప పద్మానది యని “పేరు 

కల్లను. మయునదియు, వనిభాఫోణా చ్వారణలందు 

ఇట్టిబే పళ 

గంగానదిశాఖయగు మహద్మంగ, అప్పుడు మతే 

భంగా యనంబడుచు హుగీనదియంే. జేరు 
ఫొనినది. " 

ఇంక కునీనది నేపాలమున జనించి, బీహారు 

బంగాళముల హద్దుగ నడిచి గంగానదియందు 

సడ యనంబడు చున్నది, 

సంగమించుచున్న ది. దామోదరానది బీహార 

-దేఛమున జనించి, అనగ్నేయవాహినియై గంగా 

నదిలో సంగవింంచుచున్నది. తి "స్టా (ఇప్పటి 

టీస్థ్రా నది శకం రాజ్యముగుండా ఆగ్నేయ 

వాహీనియమై బృహ్మవు తౌనదిలో సంగమించు 

చున్నది. 

బంగాళమునవ ర్రములు జూనునెలలో పారం 

భించును. (ఇండియా దేశము చూడుడు.) ఇది 
న సమృద్ధిగల బేశము. ఇండియాజనాభాలో 

క. ఏడవవంతు శలరని 

050 

దనుక సవుతలమున నసీర౭గంబొడిచి, 

తెలియు. 

బంగాళా దేశథము-వంగ బేనమూ 

చున్నది. ఆంగ విద్భయందు en ఇవాల. 

నిపుణులని చెప్పంబడినవారు, మైలున క్రీ దేశ 

మున ౫౭౦ మంది కలరని అక్షి ంపం బడినది. 

గరప వ్యవసాయ దేశ వుగుట చేశ మంతటను. 

జనులు నివసించుచున్నారు, గాని పెద్ద పట్టణము. 

లధికముగం గానరావుః ఫొలములందు నార 

పంటయు,. థాన్యపుపంటయు నపరిమితము,. 

నీలిమందు, చెజకు, పొగాకు పంటల కనుకూల. 

ప్రదేశములు కలవు. గంగానది, బహ్మవు కౌ 

నది ఏకేట వెల్లువ్వలె ఇరుదెసల నూ రేసిమైళ్ళ, 

కొండు: 

వోయుచు ఫలవంతేముగ నొనర్పు చుండును, 

పరిపాలనాసౌకర్య్ణమునకు దేశ మైదు డివి 

జనులుగం జేయంబడినది. వాటియందు మొ 

మున _౨౮్ర జిల్లాలు కలవు, 

౧ ఇసి జెన్సిడి డివిజను- ౧ కలకత్తా (లేక 

ఇరువదినాలు న పరగ ణాల్ఫ జిల్లా, కలకత్తాపథాన 

ప్ ఇదఏ బంగాళమునకు ముఖ్య నగరము. 

ఇండియా దేశమున చెద్దపట్టణము. బిటీషు 

సామాజ్యమంతటిలో లండనుతరువాతే నెక్టుప 

జన బాహుళ్యముగల రెండవనగరము. హూ 

నదీతిరము. గంగకవ్వల దీని కెదురుగ నేయున్న 

హా డాపట్టణము తర్వాత జన బాహుళ్య్వము. 

కలది. ఆలిపూరు బంగాశాొగవర్న రుగారి నివాస. 

భవనమున్న తావు. డండం పట్టణము సి న్టిము' 

లున్న తాను. బరక్పూరు న 

9 జెన్నోరు జా ఇది ఇరువదినాల్లు పరగ 

తాల జిల్లాకు తూర్పున గలదు, మ 

చెన్నూరు. 

. ౩ నద్దియా జిల్లా- ఇది  నుందరవనమున. 
వ త్లరమున నున్న జిల్లా, తెల్రింటి= పరు నవ. 

దీపము. తొల్లింట విద్యాకీరముండినతాన్ర. 

కప్పుడు వైతన్యమతము నకు ప్రధా సస్థానము-. 
ర ఖూల్నా జిల్లా-ప ధా నస్థానము ఖూల్నా = 
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x» మూర్త డాబాదు జిల్లా స్రధానస్థానము 

మూర్త eg వీది త్ సా (నవాబు)కు 

షర పరము శాంతిపురము వేజుపట్లణము. 
J 
౨ రాజషాహీ Bo 

“౧ దినాజపూరుజిల్లా- 'దినాజపూర్. (ప్రధాన 

oe 

_9 రాజ హాహెజిల్లా- గంగాతీరము. ఇందు 

బురద నేల. లధికము. రాంపూరు బోలియా 
పురము పధానస్థానము. 

5 రంగపూరుజిల్లా- రంగపూరు స 

ల వ్రది నారింజపండ్లకు య 

ర బోగా)జిల్లా- ప్రధానస్థానము బోగా 

ప్రురము. 

౫% హబ్బా జా గంగానది శాఖ పె పెనున్న 

న్ 

పాబ్నా ప్రభానస్థానము. (బన ఫా శాఖా 

నదిపెనున్న ధిరాజుగంజీ్ నౌరవ ర్రికేమునకు 

సురందిన తావ 

౬ జల్పాయిగురీజిలా- డారిలింగున కాగ్నే 
య జు 

యనిన గా నున్నది, 

౭ డార్టిలింగుజిల్లా- ప్రధా నస్టానము డార్ట్ 

లింగు. ష్ష్ సానిపేరియమ్ వేసపినివాసము. 

5 డక్కా_డీవిజను: 

౧ డక్కాజిలా- మెగ్నా నదీత్రీరము, డక్కా- ధ్ 

పటణము బుహదంగాకీరముం దున్న ది, 
టె లాగి 

తెల్రింట డక్కా-మజి లినులను సు సన్నపుబట్ట తొను 

ge చేరందినది, . దీనికి ేన్చ నారాయణగంజి 

పురము. 
మల ఫరీద్చూరుజిల్లా- ఫరీద్చూరు ముఖ్య 

పట్టణము. గొయిలాంకువురము వర్షకస్థానము; 
వి . —0 

నేవు 

3 చాళర్షంజిజిల్లా-బారిసాల్పురము ప్రధాన 
౧ యm | 

థి 32 

దీనిని “Granary of Calcutta” అ నెదరు. 

స్టే gy కాలు ణా జి U ప 
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నది పె 

ర చిట్టగాంగు TU న్న 

స చిట్టగాంగుజిల్లా ఆడవ్రలు గలది, తీరము: 

లరదు సేద్యము కలదు. ప్రజలు బర్నావారిని 

బోలియుందుకు.. చిట్టగాంగుపురము పథాన 

సానము, చిట్టగాంగునదీ (చ లృలానదిి తీరము. 

చిటగాంగునకు తొలింటి పేరు పూల గామము.. 
6 య 

గొప్ప నర్తకి స్థలము, కలపవ ర్రకము, పీడల. 

నిర్మాణము కలదు. 

౨ నొ వాఖోలిజలా- మెగ్నా నదీముఖదా §ర 
cn 

మున 

మజీకొన్ని దీవులు నిందులోనివి* నవాఖాలీ 

ను కదచేలలజిలా. సందీపదీ౧పసము, నున్న బురద అల సందీ (సము, 

పురము పెధానసానము. బులోనాపురము' 

వేజ్ పట్టణము, 

5 టి స్పెరాకరల్ల తీప్టరమం డలం్ర)- (ప్ర పథాన. 

సానము కోమిలా (తల్తింటి కోమలా) పురము. 
య రంల 

ర చిటగాంగు పర్శంతములజిలా, 
CR) ధం రా 

x బ్యా? డివిజను; 
య్ క 

౧ బర్హా(నుజిల్లా ధనవంతమెన మండలము... 
Gs య ర్లు 

దామోదరా నదీతీరవముం దున్న బర్యాన్ 
య 

(లొెల్లింటి య మ 

మహా రాజాధి రాబ (మాందాట్థానుు) 

3 హుగ్గిజిల్లా-ఇం దధికజనసంఖ్య కలదు. 
ae హుగ్గీపట్టణము ( జరి పరక) wy 

ప స స న్ రాము: రముల నేయున al బిన్సూరాపుర 

'మొకిప్పుడు డచ్చి వారికీం చెండి యుండీనది. 

దానికి దవేణముననె యున్న చంద్భనాగోరు. 

ఫేం ంచవారిది, లీరాంపూరు ఒకప్పుడు డెనుల 

వలన బోటీషువారిక వదలివేయంబడీనది 

కలకతాకెదురుగా హుగీనది కవ్వల నున్న Wg స ల 

హశాడాపట్టణము పెద్ద పట్టణము, 

3 స జిల్లా 

గనులు కలవు, 

బ్రందు రాత్ సబొగ్లు 

బంకూరావురము ముఖ్య పట 
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ణము, దామోదర నదిపై నున్న రాణీగంజీ 

చేజాక పురము. 

ల బీళ్య్ళూమ్ జిల్లా (ఏరభూమి)- ప్రధా 

౫ మిడ్నా పూర్ (మేదిని ఫుక ము) జిల్లాం 

ఇది యొకేప్పు కుర్కారి దేశములోనిదై ఉండను, 

దీనికీని, హీ జిల్లాకును నడుమ రూపనారాయణే 

నది కలదు. క్ట a తల్ ట కంసావతీ లేల 

విసానదీతీరమున నున్న సా ఇ పూర్ (మేదిని 

పురముముఖ్య పట్టణము, సువర్ణ శేఖానది ఈమం 

డలమునం గలదు, రూపనారాయణి నది పెను న్న 

'తామ్లూకు gn వేజూళ “పెద్దపట్ట 

అము, యాతా, స్థలము, (తా మలి ప్రీ క 

చూడు(ద్చు, 

బంగాళ (నంగ) దేశవ వుసామెతలు- 

అ పొడుగుండాలంటే గాలీ తుపానులప 

వై సవం యుండవలసవస్తుంది. 

ప్రశ హన పస్తే గ్రహణ మంతా చూచెదె, 

అన్ఫు శాలేదంటే ఎన్దుముపట్టుకని పాలు 

వితుశకమన్నా (డట, 

ఉద్యోగమున శాసించితే పక్క సాదము 

లైన కడుగుటకు ee డపలఅయునుః 

ఎగర లేశపోయినప్పుడే పత్నీ శీ రెక్కలు కొటు 

పోవడము, 

వ (గ్రుడ్డి ఉ వా స చేతిశజ్టవంటివాందు. 

చెయ్యి శతెగినా బాధ బఒకలాటిచే, 

ఒక్క-చేతివెనను ఏదు వూ సమంగా 

ఉండవుః 

కాగితము,శలము,సిరా, కలిసివచ్చిమనస్పు 

సమాథానపడి తే చేయి ఎన్ని వ్రాతలు వాయ 

న 
కాలమును నిలివీపట్టుటప చేతులు ఇాలవు, 

గుజ్జము, శుజూచి కంటి సడువనార ంభిం చినట్లు. 

గొంతుక ముయ్యా. తిని నల మడిగీనట్టు. 

2082 బంగాళ (వంగ) దేక్షపు సామెకలు 

చనిటినా(డు గానముకు, (గుడ్డివాండు నృత్య 

మును మెచ్చుకొన్నట్టు 

చెన్చులు పట్టుకు లాగితే బుజ్జి తనంతటతా నే 

కదిలి వస్తుంది. 

చేప శనివీంచేవజకు కొంగకు యోగదృష్టి 

అభ్యాస మె. 

దినము లుడవ్రుగాని చేసినపనులు, ఆడిన 

మాటలు ఉంటాయి, 

చేముణ్లి చేయ(బో తే దయ్యం త యారైనట్లు. 

నావపెని ఓడకంబమె త్తికే ఫా? 

సీ పవ ర్రన సీచేత్రిలో నె యుండునది. 

నీబండిచకము నకు ముందు కందినమెకీ-౦ 

చుకో, 

నోట పండ్లు రానివీల్ల స మాధుర్య 

'మెక్కవ, 

పంచదార బొమ్మలాటి దన్ను, 

పసివేళశ కసబడకపోయినా భోజనం వేళ తప్ప 
కుండా సిద్ద మే, 

పనసపండులో మామిడిపం కుర సముండునా? 

పండ్లు చెట్టుకు భారమా? 

పాఠేగుడీశకు పేడా మన్నే గీలాచా, 

పాముచే సేధ్యని కోడికి తెలుసును, 

పాము ముంగీసా స్నేహము. 

పుండు మానిస మచ్చ మానదు, 

పేర్చవలెనంటే ఒక్కొకటిగానే పేర్చవలసి 

యుంటుంది, 

బండీ ఒంటిచక్యముమోాంద నడువదు. 

బురద రాసుకున్న వారికి బుగ్గిభయ మేమిటి? 

మామికికజ్దత నే రోకలి చేయడము. 

ముల్లు ముల్లె పయోగీంచవలెను. 

సాహా (వెప్పతేయు. స. 

జనము) 

యుద కాలమున నక్క_కు సలుగురుసెండాలు. 

యుద్ధరంగములో నక్కలు సక్కలుగావు 

వెద్దప్రలుళే 



ఖ౧ గే్యపలిసేటు 
mM 

యో గిసీ వేంపలు తినదు గాని ఆమెచంక 

లోనే చేపలనుూూట డ్ న్నది. 

సూది కన్న మున్న దని జలీడ వెక్కిరించి 

నటు 

పప ము. నాగటికజులాగ 

మానుకుని బటి కివచ్చిన ట్లు (అనయా బలిసి అసి 

భావము). 

వాగ్దానములు చూపారు చందుిని అజుచే 

తిలో పెడతాననికూడా వాగ్గానము చెయ 

వచ్చును 

బంగెనపల్ల్యొ గటా ఇది కర్నూ లుజిల్లా 

లోని ఒక చిన్న "బొటను ప భుక్వరటీ త్ర 

నము. 

యుయయు 

బేళందినది. 

బండారుచెటు- లా. 

excelsa. దీని రసకహౌయములు గవ కాణి 

ర క్షగ,హణులను పహారెరతుసని చెప్పుంబడినడి, 

బండి అ అర్షరము 

చూడుండు,) 

బండి వెగముగ.( బర్విడుతజి చక 

ములయాకు లగపడకుండుట[( hen 
Le 
ns 

ప్రభువు ran మహమ్మడీ 

బంగెనపలీ అంటిమూమిడితోంటలకు 
య 

Cinchona 

(శకటశేఫము 

carriage runs the Spokes of i 

wheels cannot be seen) - చేని నైనను 

జూచుటయందు దాని వెలుతుకువింబము చూచు 

వారి నేత ములందలి తెర (Ratena) పై చె 

భావము. ఇ ట్లానుట ఎంతయో 

కాలు. క ముక్క జ లేదు, ఒక సె కెండుకాలము 

నందలి స్వల్పభాగ మైనను జాలును. అ త్తజి 

నది లోని కగపడి తెలిసి మనస్సునం చాయా 
కారము (గహీంపనయ్యెడీని, అనగా ఆకాలము 

నకుం దొడ నే వేజొకబింబము గృహింపసిద్ధమై 

యుం జెడినిః 

2083 బంతి తుళ్గుచు( బె కెగురుటు 
య యా. 

తాపీగా నడుచుబండ్ల చక పుటాకులు చూడ 

వీలుండుట శేమాటంకశము నుండదు గాని 

వేగముగ బర్విడుగుజ్ఞపు బండి చకోములందు, 

మోటారుబం గళ చశ్యములందు, ఆకు లతిత(రితే 

గమనమున. 'రుగుషుం బర్విడుచుండ, వాటి 

వింబము కంటి “శెటీనా? యం దాను 

నకివేగమునం డికగుటయందు. 

మాజటణీపోవుచుంట కొంకియందు చాటి బింబ. 

వెలుతురు 

టకు. సూడ 

“లుకొని సెతీ 

ఆపవియు. సించుక న స 

“౬ 
బోవుతటి( జూడ విలగుచుండునుం 

కో వి యులు - 

మాన గా ఆదు, కొసం, జూడ 

మానవనే తముచూడంజూ స్యరితగతితోం 
కొ గదలుకజీం జూడ విలుకొదసి మెబుంగునది, 

బండేల్లండ్--(యజాభ క్షజేశముళూ.), 

బంతి త్రుళ్ళుచు. బై ౯ కెగురుట 
మ దడ రబ్బరుబంపని నేల జడ వెచిన, నది. 

పైకి తుళ్ళి యెగురునని యంద తెతిగినే. 

ఈబంతి రబ్బరు దగుచోం గట్లదెనను, లోన. 

గుల్ల గల్లి నాయువ్ర గల్పియున్నను “రద 

Son 'జెట్టికేదమును ఉండదు. అది తు ళ్ళు 

టకు వలయునది ఆంగ్గరసాయన శౌ ప్ర్రజ్ఞులు 

Rlastie మని చేరి 

యున్నారు. బంతి గుడ ముగనుండి నేల బడ 

గిండిభూమికి( గాని, లేక ఏచేని. 
చేబువస్తువనప( గా గాని కాశి దానిస్వ (శరీరము. 

కొంచెము లోనికివంగుట న. అట్టిది 

ఫొంతబలముతో కీ లోనుండీ తోసినట్టు 

నెలుపటికీ తనమామూలు ఆకారముదనుక 

తిరుగనగుట కే ఈపేగు, అట్లగుప దార్థమునే. 

రబ్బరును సదార 

E చినతజే: 

ఎలాస్టిక్ ప పదార్థ మ నెదరుః రబ్బ'ే గాక ఎలా" 

సిక్ [ -క్సిగల వనేములు కలవు, ఇటీవలి పరిశీల 
ఇ ఉక్క ఎక్కవ ఎలాస్టిక్ శ క కీల పదార్థ 

మని బయల్బడ (చేసి సియున్న వి. క న. 



బంతీ (త్రుళ్లుచు. బె కెగురుట 
య యా 

బాగుగ నే తుళ్ళి యెొగిరెక్రిని, అట్టిపని కాంగ్గ 

మున Bounseing అనియెదరు, 

బంతి తుళ్ళి ఎగురుతేశ్రి చానియందు'$ కొంతే 

చలనము లేక చలనళ క్రీ గలదని భావము. 

ఆశ క్రి నాంగ్గమున Force అనియెదరు. శాస్త్ర 

గ)ంథములందు దానినే Energy అనియు వాడే 

యున్నారు. ఆంగ్గర సాయన శా్యస్త్రువిదు లిట్టిశక్తు 

లందు ఎక తెగనిళ క్రి లేక పట్టుదల ౨87815- 

tence of power కలదని చెప్పుచుంట నాధర్య గ్గ 

ముమేరకు నొకతటీ తుంళ్ళినబంతి య దేపనిగ 

నప్పటికిని తుళ్ళుచునే యుండవలసి యుం డెడ్ని, 

"లేక కొంతేవడి శకాగినచో ఆఎలాస్టిక్ శ కీ కీ దానిని 

వవలిపోయిన దసిగాని, హక స్లో నద్ర న 

చనిగాని చెస్సవలసియుండును. 

బంతి కదలుచుంనుత టీ కీని (గీందికీని గదలు 

చుకునని మన మెజిగిన బే, లంకను అట్లు 

శదలుచుంకుతట్ కోలకాల దిన సంఖ్యాకములగు 

వాయుపరమాణుఫ్రంను (Particles of air) 

'వ్రటునటు నర్భ్పబలమున( వొలంగంజేయుచు. 

దాంనరుగుచుండున వి తేలంపనగును. అట్టికజీ 

గమముగ తనశ క్రీని గాంతగాంతగంయగోలళ్శోవు 

చుంటగా. దలంతుము గాక. అటగునేని గాలి 

తీసివేయంబకిన గుఎ వసున్రనం న. డిని దుం 
యు 2 య 

జేసిన నది తేనశ కిని గోల్చోవుట సంభవించి 

యుండదు, కావున నెప్పటికి నే తు గుచు 

నుండవలసియు కును. లేక ప్రజకు మ కొల 

ముగనైన తుళ్టుచుండవలయును, 

ముతీయుశకీతిగ యోచించుటకు.నొక ఎలా 

.స్తికుశ క్రి నల పదార్థముతో 6 బేయంబడిన బంతిని 

మె త్రనియి యిసుక (Loose sand) పెంగాని, 

"లేక మె శ్రీని పరుపు పె పు లెక దిండు 3 వట 

"జేసినం జక్కాంగా తుళకన్స కీని గోల్యోఫ్యేనని 

జెటీంగిన చే, 

తృ లెకు చలనళ 

Jon 
అంద 

2084 

అనంగా. దానియొక్క 

పఖుప్రును గదల జేయుట 

బంధక 

కడుగునను, తేక న చెసల వాయు పరమాణువుల 

౫దలంజేయుటయందునను వినియోాగపటుప 

బడి తగి కడకు వదలిపోనును.' మె త్రనియిసుక 

యందునను బ్రళే జరుగుచుండును "ంది 

పి బెశమును స ఎలాస్టిక్ శ్ర కియుతే 

ములుగనుండీి (పక్కలందు, పైని, వాయువు లేకుం 

డినచో నెస్పటికి నై తు'ళ్లుచు నాగకయుం 

డుట సంభవించెడిని, బంతియందు రంధ్యముండి, 

దానికి దెబ్బతగులునదనున, లోవిగాలి తప్పించు 

కొన. ఏీలుండునేనిఆళ కి శీణించుట అందజును 

జూచుచున్న దియే, అందలి ఎలాస్టిక్ క" . 

చునని భావము. 

బందె--వట్రమునకు లేక కల్లిననప్పమునకు 

బంచె యందురు ఇట్టిన్టములనుపుచ్చుకొనుట్న కై 

పళువ్రల నిడునోడ్డికి బం దెలదొడ్డి యని పేరుః 

బందకి _నెఘంటికముగా సీశ్రబ్బమునకు 

జారిణి య సలు 3 ఈసి యోగప యో 

జనములు తెల్సి కొనుట కొక పరమసూత్రము 

లీయనగును. 

ప్రా Mer భగ కావలయును. అట్టి 

ఆపత్తులందు 

సంతానముకిజు కన్యు (డు వియోాగింప(బడును. 

ఎవతె మూండవపురుముని పొందునో, ఆమెకు 

(పొయళ్సి శ తనియనుము కలదు, నాల్లవఫుకుషుని 

పొందిన స్రీ పతితురా లనంబడును, ఈమెకు 

సంఘమున(జోబటు లేదు. అయిద వపురుషుని లేక 

అయిదుగురు పురుషుల. పొందిన స్త్రీని బంధకి 

యందురు. ఇ జు దుగురను పొందుటవ్చేఅనంగా 

పంచభ రక యగుటచే (చౌపదిని బంధకీ యని 

కర్ణ డుదైేశింఛి దుశ్శాసనకృత దుర్గయమును 

ద్యూత సభలో సై గతం బేర్చడను. 

ఈబంధకి యనుశబ్ద మేకడా యర్దునుని మన 

ముంచుగా, 

భర్తకు కౌమారు డనిధారు 

మునకు ములికివలె నాటుకొనియుండుటను శీ బ్రో 

ముండు సంజయునితో నొకఘట్టమున 



బంధు గోతము 

'నరునకు నది వాబ్బయమగు 

థరమె హృదయంబు నాటి చలియింపక్ దు 

ర్భర వేద నంచెయం గాినని నుటంకించినాడు. 

“బంధకి? యనుశబ్ద మిట్లు నిర్వచింపం బడుట 

నది పంచభ ర్త యగస్త్రీ న్నీ కే చెందందగును, 

బంధుగోత్రము- (భర ప. 

చూడుడు 

బంధు(డు (లేర) rie తృణ 

విందుసితండి). బ్రతే(డు నురుచ్చకిన ర్తిసంతతి 

“లోనివాండుః 

బంధులగోత్రవ రా (ధనంజయగణము 

యాడుండు) 

బంపర్ (Bumper) “పకపక 

యగు” అనియర్గ మిచ్చుచున్న ది. దీనికి Full 
య 

glass అని వ్ Au bon pete 

(అనయా to the good Father అని 

యము) సందు bంn' అన E00] అనియు, 

pere అన Father అనియు నెజుంగునదిః 

రోమనునీములందు తల్లీంట (Pope) పోపులను 

good Father అని భ శ్రితో వాడుచుండిరి. 

పరిపూ _ర్లియగుపంటకు Bumper crop అని 

కక 

బకథా పసల ఎ. కండ్ల బడువటకు 

కొంగకు తదేక ధ్యానదీ క యని భావను, 

(6 శ్రికరణశుద్ధి చూడుడు.) 

బర పరవుధారిక ప్రు-కటిటు.డగు వేదా 

తినిగూర్చియీోసంస్కతేలోకిో కిని కిని వాడుదురు. 

కశపటవేదాంతి యని భావము, 

బకబంధన న్యాయనుొంగను బట్టు 

-కొనుటకు దానితలపె వెన్న బెట్టిన నది ఎండకు 

గరగ కొంగ నేత ములందుం బడ్ 

కనయబడపండం జేయుననియు, న త్రణీ దానిని 

బట్టుకొ నవచ్చు ననియుం దలంచుట గన ను; 

205ీర్ 

యుందురు. 

uf (Busey) 

జరగనిపని యనియు, నిరర్గకముగు . తెలివితే 
f 

క్కు-వ పియత్నే మనియు భావము, 

బకవృత్తిన్యాయము- కొంగ పరమ 
సాధువువ ల ధ్యా ననిసూప రాయణయె యుండ, 

tes కన్సింపంగ నే పటి మింగుచుండును. దుర్మా 
టం గ్ర 

గులయొక్క- సాధుపిన రన మనిభావము 

ప స... షా 

బక్కింగ్లామ్ ౫ బలసి (Bucking- 

ham Palace} — ఈభవనము బిటీషుచ క్ర 

నర్తిగారి లండమనగర నివాసభవనము అది 

యందు డ్యూూకౌఫ్ బక్కింగ్రాముగనుండేన జాను 

ఫీల్డు గార్జిక | కీ నెం ౧౭౦౩వసంవత్సరమున 

నిష్గింప(బడి, ౧౭౬౧లో మూండవజారి వ్ న 

వఐన కొనంబడీ 9౧౦౦౦ పౌనులపిలు వ ప్లై 

నంట, ౧౮-౨౫ మొదలు ౩౬ వజుకు తిరుగ 

గట్టయడ ఒకభాగము జ చేక్చంబడినది 

౧౮౪౬లో నని 

అందమగు గంభీర 

బడినది. గొప్పవిలువగల పటములు, 

నులు కలవని చెప్పబడినది. 

బక్కెట్ పొపు (Bucket Shope 

(వాణిజ్య సంబంధపరిభావాపద ము) Brokers 

or commission వ ర్రకులు సర్వసాధారణ 

ముగ Stock exchange సంఘమున సభ్యులై 

అ ట్టుండ లేనినారిని 014 side 

Brokers అ నెదరుః ఒశసభ్యుండగు Broker 

మూలమున తీముకార వర నిర్వహిం చుకొను 

చుందురు? ఇట్టి outside Brokers యొక్క 

కార్య స్థానముల (offices) షై Bucket 

చెప్పబడినది. ౧౯౧౩ లో 

మెనఎనుటి భాగము నిర్మింప 

సామాొ 

త అనియెదరు. 

బక్తు ( (ఆక్ససు) నది- (చమనిళూ.) 

బగీ (Bueey)— గుజ్జవుబగ్గీ. యని 

యంద. " అవురుండినమాటయే. శర 



బచ్చలి ( చెట్టు పాదు 

నను, అ స్ట్రైలియాయందునను, నడా మొదలగు 

నమెరికాసీమలందునను వాడుకశలోనున్న వాహ 

నము. ెండుగాన్కి నాల్లుగాని చక్రములు 

గలది. ఒకటిగాని, రెండుగాని గుజ్రములచే 

లాగ (బడదునగది. 

బచ్చలి (చెట్టు పాదు -- బచ్చలి 
యందు తీంగగ (వాం పందిరి కెకష్క-. పాదుజాతి 

య్కు నేలను దుబ్బు లేక పుటుకటి పలల 
ల [లు / 

అమే నిలుచు మట్లుబచ్చలిజాతియు నని రెండు 
య రు 

ముఖ్య భేద జాతులు కలన్ర. - ఈరెంటియందు 

ఎబ్బరంగుగలవి, తెలరంగుగలవి మతి ₹)జెసి 
0౧ 

భేదములుగ నాల్లు ముఖ్య భేదములు కలవని 

యెబుంగునది. ఇం దెజ్బజాలీ సవ్య షము, అరుదు 

నె యుండును. ఫీగపార్కు తెల, మెబుడాతుల 
ria J య యలు 

బచ్చలియందు తిరుగ పెద్ద, చిన్న యను 
ది 

భేదజాతులు గలవు. పెద్దజాతిబచ్చల తెల్ల 

యెజ్జజాతులను నం ఎద్దబచ్చలి వా 
ద్ 

దనియే వాడుచున్నా రు. చిన్న జూతిబచ*లీయం 

దెజ్హజాత్ని తీగబచ్చలి యనియు, తెల్లజాలిని 

పాలబచ్చలీ యనియు నందురు, 

వాదుల గని మట్టుబచ్చలియం దెబ్బ, 

తెల్లరంగుల భేదములుతేప్ప వె అంత రే దములు 

శన, _బెటబచ్చలీ యనంబకు నధమపు 

జాతియు, బుజ్జబచ్చలి లేక అడవిబచ్చలి 

యనంబడు నధమాధమపు జాతియు గూడ 

గలవు. కాని 

జాతులు, తీగబచ్చలినిగాడ నధమపుజాలిగ నే 

యెంచుదురు. 

బచ్చలి భోజనపదార్థనుగుట ప 

అది సమూలము నుపయోగశకర మే, 

అవి సనిరాశరింప6 బడుచున్న 

Co ట్ర . ర్ 

పెద్దబచ్చలి-లా. Portulaca Quadri- 
fidae 

బచ్చలికూర చక్కగ పక్వము చేయంబడె 

నని మేహము, మేహవాఠము, పైత్యము, 

2086 బచ సృ లిపాముశాస్ర్రుము' 

ర క్ర్షడుశ్యము, శమ తాప విదావాదోషముల' 

నడంచు ననియు, వివదోషమును శమింప౦ 

జేయు ననియు, తొందరగా వండుటలో సరిగా 

పక్యముచేయ (బడక కక్కుర్తి యయ్యినేని 

పెరోగముల ను బేకింపం జేయు ననియు. జెప్పం 

బడినది. బచ్చలియాక లరసమునందు కాలిన 

చోట మంటను చలంయడంబేసి మాన్న్సుశ క్రీ 

గలదు. Te నికు చల్లార్చును. 

కణతలకవేసిన తలలోని క్రీవీమైన సడి తేగ్గి 

పోవును, చకళ్కంగనిద వచ్చును, అకులక పూయ 

మునందు మూతామును వెడలించుశ క్రి గలదు, 

ఎజ్బజాతీ' ఏద్ద బచ్చ! రాచబచ్చలీ యని: 

కొన్ని సీమలందు నాడుశ్ కలదు. ఇది అపథ్య 

మనియు, గురుత్భముగ నుండి అగ్ని మాంద్య 

కఫముల నుదెే"కింప(జేయుననియు నందురు, 

తీగబచ్చలియందు అధిశముగ విశేచనము 

గల్లించుటయు, స్ప, వాత, కిమిరోగముల 

ను ేికంపం కుద సములు క 

: న్ వొాలబచ*ఇలీయు న నపథ్యకర మై చలవ, 
Ww తా 

శ సస గల్తీంచుచు ఏరేచము చేయు 

నర చప, 

3 ab 

మట్టుబచ్చలి వాతెహ్మముల నుచేకింపం 
రు జ ఈ 3 

జేయును గాని పెత్యమును, మేహమును అడం 

చునని చెప్పబడినది. ఇది అంత అపథ్య కారి 

కానేరదు. బై టబచ్చలి వాతమును, కఫమును, 

ఉ చేంకింపం చేసి ర _క్రీపెత్యము నడంచి, ప్రొ 
J 

నము గావించు ననియు, అడవిజాజిదగు బుజు 
| లు 

బచ్చలియాకులకు ఆముదము రాచి వెచ్చం చేసి 

గడ్డల్బపె వెసి కట్టిన గుణ మిచ్చునడే గాని, 

భోజనపచార్థముగ నంగీశరింపబడనిది. బచ్చలి' 

పూవు, క గూడ కూరగంబేయుదు రట: 

గాని అపథ్య మైనవిగ స 

_బచ్చలిపాముశాస్త్రము -- — (రక 
ఫు చ్చికశా (న్ర్రము చూడుడు) 



“బటానీ చెటు 
టు 

బటాని చెట్టు-- లా, Pisum Sati- 

గాయము అంగ, Peas plant. సం, కలాయాీ, 

ఖం చాయాస్థలభేద 

ములచే ఇెహ్క_జా తులుకలవు. పెద్ద గింజలు గలది 

శె వము. దీనిలో అధమవుబాతినే బోడిసెనగ 
9 

లందురు. బటాణీ సంకు పలుకుల పె 

'నుండు వొట్టు పైళ్యేము, కడుపుబ్బరము గం 

చును, ఉ రృమజాతిబటాణీపలుకలు చేహపుస్షీ, 

బలము, వీర్య పుష్టి గల్లించుననియు, బోడిసెన 

గలు మొడలిస నధమపుజాతులు కడుపుబ్బ 

రము, వెత దేశము, శే సషృపికోపము గూడ 
a ఫో ౧) 

జేయు ననియు నందురు, 

దీనికి తెలయు త శేణివూరము, సువ్వులు లేశ Sore 

నువ్వులనూనె, శొంఠి వితుగుకుగం. జెప్పం 

బట్టలు-గంజిబిగి -- బట్ట లుతుపళలి 
చభ్యామైనకతేన గంజిపెటి యారించి యించుక 

(a లు 
బిరుసెష్కునటుల భరత దేశమున వాకలి 

శరెల రొనర్సుచుంట యల శెణింగిన చే. లేకున్న 
య ష్ 

నవీ వాడిపోయిన కూరాపలవెట వలె కోడు 
లూ 

మెత్తగ నుం జెడిని, గంజియందలిపరమాణుఫులు 

(Molecules) ఒకటినొకటి హత్తుకొనుళ 

గల్లినవి గాన నే గంజిమొక,- Surface ten- 

హరేణుకు హా రేణుకః. 

పో 

"క. 

10 ఇంచుక బలము గలీయుండును. గంజి లయు 

యందు రంగు లేవన్న కారణమున బట్టల 

కనుకూలించునది గా నుండును ఇటి 

గంజిని పలుచగంటేసి, ఉలీకినబట్టలకిడి, షం 

న్య నించుక బిరుసుగల్లి ధరించుట శనుకూలించి 

నిలిచెడీని, ఇట్టనుటనలన నందు జిగురుపదాన 

ముండదనియు, నొకపలుచనిపొర బట్ట : 

“జేర్పడుననియుం దెలియనగును 

స్తార్చి (Starch) యనంబకుదానియందు 

వీగుణమే కలదు. వెండినగంజి జిగురులేఏ 

పదార్ష మగుట. ఎండినవిదప బట్టలకు నలుగుడు 

రంగున 

యుననగ 

2087 బ తీసాయుధములు 

తగిలినఫొలంది పొడిమై రాలిపోవ్రచుండును, తడి 

దగిలిన చెమ్మగీలుట మనమెజు(గుచున్నా రము, 

ఇది గాలియం డెగిరి 'పోన్చనది Volatile గాదు 

బడగ (నీలగిరిపర్యతవు అడవి 
వునుష్యులు సామెతలు 

వ్రంటినుండీ పొమ్మని చెప్పనక్క-టు లేదు, 

లోపల పొగ రగులబెట్లి మిరపకాయల నొట్రు 

పెట్టిన అంతా కదలి పోతారు. 

'ఎక్టునూ, ఎనుపోతునూ ఒకబండికి పూస్తే 

ఎద్దు a కూ ఎనుహపోతు నీడకూ లాగెడిని. 

ఏమి లేనప్పుడు ఆశ్చలుండవు అన్ని కల్గిన 

వీదప నే అక లెక్కువయగుట, 

ఒక్క బొగ్గు! రగులుకోనదు, 

గామంలోయరి. అడ ee 

వేకనున్న ౦తే సేప్ప్రకుండ సత 

నశ లణచినవని = చావ 

వలసిన దేనా? 

బడవ - బడబాక్షేతం ము-- (జ్వాలా 
ముఖీ సైతము చూడుండు). 

బడ్డుముడి చెట్టు-ఏనింార్చి యంతగా 

"తెలియదు. దీనివెరు సువాసనంగల్లి యుండు నని 

యు, వీన సృవాతము,శిరోవాతముల నడ(చక్త క్తి 

గలదనియు, దీనిని నస్యములో కొంచెము గల్పు 

చుందురనియు నందురు. 

బతాయినౌరింజ(Batavian orange) 

చ్చి ఈస్తుఇండిసులోని జావాద్యీపముననున్న 

పఫధాననగరమగు బకేవియానుండి తీసికొని 

వచ్చినక తేన బశకుని మానొరింజ యనంబకడ్కి 

బకాయి నారింజగ మాజియున్న ది, 

కప డాంధ) దేశమున చాలచోట్ల ఈ 

నారింజతో(టలు శలవు, ముఖ్యముగ గోదావరి 

విశాఖపట్టణముండలముల వాషవపించి యున్నవి. 

బత్తీసాయుధములు-- (కసక్వర్య 

చూడుయం.) 



బదమానీ పరగణాసీమ 

బదరక్రాన్ పరగణాసీవము-- అష్టనుస్థా 
జస టర్కీ-స్థానమనంబడుసీమ. దీనిదక్నీణపు 

చుల్లలుగా అమూదలయా (అక్ససుు నదియును, 

పీ ౮దూాకుప్. పర్వత పం_క్తీయు నుండున నియు, 

౮౫౦౦ చతురవుమైళ్ళ వెశాల్యమగుసిమ 

యనియు, లశుమందిప ప్రజ లనియు, వార౭దణు 

"వేజిక్ జాతివా రనియు, 

డువా రనియ్యు బేశమున శెంపుగనులు, లవిజ్ 

అశ్లీరాతిగనులు కలవనియు, 

పిధా నపురమనియు. 'జెలియుచున్న ది. 

బదనిక (వదనికుచె రాలా. Lemc~ 

ర్ట Tey 
QQ 

dorum Spatulatum సం: వృత భవా, 

వృకురుహా నృమోదనఃి, వృమోదసీ, ఖర, 

మొదలగు ననేక బద నిక చెట్లు మామిడి న 

os బుట్టి ఉరుణగసను గాని ప. 

ముగ భూ జరుగుట యరుదు. వళ్ళ రు 

వృషముల పై పె బుట్టినబదనిక టకు 'వేశ్వేరమహే 

మము చెప్పుదురు. 

బదనికఆకులరసము చలవచెేయు ననియు, 

వొణములు, పవ )ణములు, గాయములు 

మాస్పుననియు, చెట్టు 

గల్రించునసియు, ప న ల్యము సై కం సే 

'స్టివింతేస ఏటిచు ననియు, దిని పచ్చనిపూవుల 

యూర్షము వీచ్చి ఉబ్బసముు తమేయల నివా 

రించు ననియు, ఇది యించుక విశేచన బద్ధము 

గల్లించుననియు, యోగులు దీనిని సేవించుచు 

శాయసిద్ధిగల్లించుకొందురనియు? జెప్పంబడినది. 

బదరి--- బదరి యనునది సౌవీరదేశము 

నందలి ఫురము, 

రము పెతంశొంతి 
క అ= లీ 

బదరీనాధము- త హి చేర బదరి 

కాశ మము విశాలబదరిం 

పది నరనారాయణ క్షేతము. + అరుణోద 

లేక చతురశీతిలింగ దేశ మను పేర. తొలింట 
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బదరీ కేదార నేత్రము: 

బరంగిన ఇప్పటి గడవాల్. సంస్థానముహద్దుల 
ర నా నున్న) విష్ణశే త్రము. 

అదరికౌ రణ్య వుం-( అర ణ్యములుచూ, ) 

బదరికెదార క్షేత9 ము-ళొల్లింట చతుర 
ఫీకిలింగ దేశమని పేరందిన అరుణోద చేశమగు: 

ఇప్పటి గడవాల్ సంస్థానపు రాజ్యములోని 

వెత్యము, మందాకినీ దుగ్గగంగానదుల సంగ" 

మమునకు ey వ నున్న ఒక్ పర్వతము: 

మోది ేవసానము, ఈపర్యతము రుదహీమా 

లయపర్వతపం క్తీనుండి శాఖగ నేర్చ్పడ్కి మహో 

పంథశిఖరము న కుదిగువనుండి, కేదార పర్వతమను. 

పేరం బరంగచున్నది, . ఇచటి నుండాకినీజన్న 

స్టానమగు పవితోజలనిలయ సరో వరమున ఊదా 

రంగుతామరలు కలవు. అది ఆరెండు రోజుల 

పంయాణములో నున్న ది. నుందాకిసీనది రుద) 
ల 

మించును. 

ఆఅలకాౌనందానది యందు సంగ 

"కే దారకిఖరముండిన పర్వతపరిస రారణ్య ము 

నకు బదరీవన మనియు, బదరికాశమ మనియు. 

బేర కలవు, "కి దార నాథశివలింగము, - ద్యాదశ 

త్రేవ్లో (మహా) లింగములలో నొకటి. ఈగిరిం 

గూర్చియు శవలీింగముంగూర్స్చియు నీివప్రు రా 

ణము- ౧ారీ౭ యందు పేశంసింపంబడినది. 

వాండవ్రు వీట న నర్చించిరని చెప్ప 

బడినది, 

శకేదా రేశ్ణరశివలింగము లదు. కలవు. 

ఏట్లను పంచ కేడారము లందురు, నాల్గు కేదార 

లింగములు. తక్కి_ నపపరిసరముల నే కొంతకొంత 

దూరముల నీహిమాలయపాగింతముల నే కలవు, 

అవి తుంగనాధమున బాహు కేదారశివలింగము, 

రుద్రనాధమున ముఖ కేదారళివలింగము, నుధ్య 

_ మేశ్ష్యర (మచ్చా హేశ్వరుమున _నాభిశేదార 

శివలింగము, కల్చేశ్వరమున జటా (లేక శిర, 



బదరీ కేదార శ్నేతిము 

-శ్రీడారశివలింగమును, ఇచటి శేదారనాధశివ 

లీంగముసహాో పంచకేదారము లనంబడు 

చున్నవి. అన్నియు మహాశేతము లే, 

"జీవాలయపరిసరమున నె భెరవరూం పనం 

బడుతావున నె తృగునొకపి) దేశమును కంద 

నొకజలకుండమును గలవు. ఆపవితిస్థతీయందు 

- భౌతికళరీరము ఏడినవారి కెక్ళముు సిదించు 

నని చెప్పబడినది తొలింటికొలమున లోక 

వాసనల విర క్రింజెందినవా రట న రీరముల 
ప్ప్డ్రె 

న్శి వెళ్ళసిద్ధినందుచుండిరని వాడుక కలదు, 

టా నార బోధాదీకుూదములగు శంకర 

భగవత్సాదు లిటనే రాం 

ఈ పరిసరములనే శేతకుండ నుని యొక 

తావు గల దంట. శ్వాక్షికేయుండు (కుమార 

స్వామి) జన్మించిన పవిత స్థలీం జూపుదురుం 

ఈకండముంగూర్చిన |పశ్రంసలు స్కాందపురా 

ణము-ను హేశ్వరఖండ ము౧--౨2 యందునను, 

౨-౨౯ యందునను గలవు 

ఫొండలదిగువు భాగమున నిచటికి 3౨ మైళ్ళ 

దూరమునంగల ఉఘామళము. (ఉఖీనుళము) 

నోణితపురము లోనిది. బాణాసురభూపతికుమూ ర 

యగు ఉపానిర్మితమని యందురు. అట మాం 

ధాతయొక్క-యు పాండవులయొక్క-యు విగ 

హములు కలవు. ( ఉపామళముంగూర్చి శోణిత 

పురము చూడుండుం) 

ఇచటిపరిసరముల పంచ కేదారములు కలవు, 

అవి ౧ బృహ కేదారము, ఆ తుంగనాధ 

శేదారము,3 మధ్యమమా హెశ్వరము (ముద్భా 

హేళ్వర్ ); sf తాళ కేదారము, ౫ "కేదార 

నాథము అనంబడునవి. ఇట భే రవతీర్ణమున 

స్నానము లొనర్తురు* బదరీ శేదారము మందా 

కిసీగంగాతీరము* (హిమాలయపయాణమూార్ల 

ములు చూడు(డు.అరుణోద దేశము చూడు(డు) 

262 

2089 బద్దిపురుగువ్యాథి, 

బదరీనాథము 
చూడుడు. 

బదరీనారాయణము-శోచుట్టుపట్లపంచ 
బదరీనారాయణక్నైతములు కలవు. 

౧ బదరీనాధము- బద రీనా రాయణక్న తము. 

(అరుణోద దేశము. 

9 వన్ నారాల 

ప్ర యోగబదరీనారాయణము( పాండూ కేశ 

రము) 

ర ఆదిబద రీనా రాయణము, 

సే భవివ్యద్భరీనా రాయణము. జోషినుళ 

మున కారుమైళ్ళదూరముననున్న తహావనము నః 

నున్నది. (అరుణోద బెళము చూడుడు.) 

బద్దెన్ఫపాలు(డు (లేక బద్దెనకని- 

అం, ధశాజకవులలో పరిగణింపంబడినవా (దు.. 

పూర్వకవులలో నొక్క 

కృష్ణాతీరమున, దతీణవట్సహసావసీసీమ 

అనుచిన్న సామంతేరాజ్య మేలుచుండిన సామంత 

పది అంధి దేశములోని దె. | వ 

౧౨౬౧ సంవళ్సీర వా ంతేమున నుండినవా(డని. 

తేలినది, ఈకండు కాకతీయ రుదిమేవికి 

సామంతుడై యుండేన(ట, కావ్యబ)హ్మయను 

విరుదము గూడ నుండెనందురు. రచించినది. 

సీత్రిశ్యా స్ర్రుముకౌవళి య సనంబజు పద్య కావ్యమ్ము. 

బద్దెవురుగువ్యా ఏ (Tap worm
 యా 

50256 )-కది సూత్ముజివుల (worms)
 జాతికిం 

జెందిన పురుగులనుండీ కలుగు అంటువ్యాధి. 

ఈపురుగు నవారుబధ్రైవ లెపలుచగ అంగుళమున' 

రాబో 

నలుబదియవభాగము వెడల్బును, అంగుళమున: 

నాల్లవభాగము పొడవును గల్లి శరీర ముంతయు నతి 

సూతుములగు తునుకల నతికించి చేసినట్టుం 

డును. అట్టిశరీరమున నేతిములుండు నని తేలి 

నది. మనుష్యులు, పందులు, పళువులు ఈజం' 

తువున కాశ)యమిచ్చుట కాధారము లంట 



బధిరశర్ణోప దేశ న్యాయము 

ఇది పెరిగి సెద్దదగుట యన దీనియందలి 

తునుశలధికస ంఖ్యాక ములగుటయు, Kee 

యన కొన్ని తునుకలు తెగి వేరె తిరిని 

ya పెద్ద వగుటయు జరుగుచుంకు ననియు, నిడి 

న రులందు మాళేము వ్యావీంచునంటు 

రోగము, విలలకు కడుపునొష్యలు, కోరింత 
డు! బు? ae 

“a 

స్స "వాతము, ర స్థలోపము కలుననియు పరిశీలనల 
లా 

వలన శేలినది. (ఎకినాక “కన పురుగు చూడుడు, 

లు చూరుండ డు ఎ టువ్యాధులు, నూ క్లజీవ్రులు 

బధిరకర్ణ సదేశన్యాయము = చెసీటి 

వాసిచెసియ ౨ దేమి చెప్పిననునానికి పివిపింపదుం 

జుహు ప న్యు మసి భానము, 

బధిరము --- ఏనివింపకుండుట దినికిం 

"నే 
ణి 

స్తు దధ బు Pa స OAR Ya par Mea శ టి చ 

36 డ్ యు గ్ త్న! WIC Sn Nek: స్త త క్ RY ర ఇల 
|. టి లీ ఓ (ట్రూ 

య 

చొర 7 a ర్ట సల్ సచాన ము! స Pw ఫ్ర Do యము” ము ట్రా శీ Je, 00 ధాని 

వి టో టు 

ww అ రాగం, య ము పలుచనిపాాయె యుండు ననియు, 
(prem 

నాళా ఏ నో న ళా అస్త తో ఇ సో "4 

దా ధడి సంసా Sw und wa ves) / 
శా oo! 

JON తగబుట ఇడి Sete సివివించయ చుండు ననియు, 

నదియె కర్ధేందింంయపుయిని యనియు ననుచు 
a 

నాపలుచనిపారకు ఆంగమున “Timpenum” 
C7 

అని పెరి కిడియున్నా గు. ఇ్షదిబమె సకిజీవజంతే 

శరీరములోని కం ఎ, దియములందు ప ీరగురుంక 

సీని కపాయ మే 

బారు వలె నుండుంగాని .వినివింప 

బధిర మందురు, 

చిన్న జీనజంతు న్ర లనేకములం దీక్రశ్రేం దియ 

శక్తి యుండదనియు, నేళిములతోం జూచి 

పనుల6 జేయుచుండుననియు, పరిశీలనలు బయ 
ల్పజచియున్నవి. ఈ పరిశీలనల _ నొనర్చిన 
Lord Avebury పంజితు. డసందర్భము న 

వం మానవక రెం దియములు నిన 

ఏలుండని 

2090 

హాధ్యనుల సకీటకములు (గ్రహింప 

స్థాన న్లో (అంన ) ఉపయోగము 

గల్లుననియు, (గహించినను సరకుగొన వనియు 

నామహనీయుండు తెల్పు చున్నా (డు పకిశీలనల౮ 

దొళపూవున తేన తాీగునున్న లేనెటీంగ 
కొకయంగుళము దూరమున ' ఫిదేలుతీగాలం 

గీచి (ఎచ్చుతీగా కూడ గీచి sy 

నన్ను. అది గిహి ంప(జాలకుండే నంట. కాని 

సెక్కం డొనర్చినప కశీలనలు సహా కీటకము 

అకు పి త్యమగు బలమైన గాహ్యశ కి కల 

దనియు, (అశ కీ కేంద ్రడములేన వాటి 
నరీగరవుం దంతేట న్యావీరచి యున్న దనియు 

గోహాంపనై ది. ఈ౭గలు నిట్టి వే, 

బద్ధకథ గోత్రము కికగణము చూ.) 
బద్దశిష్ట గోత్రము-- (గెక్టశిష్ట శూ.) 
బనానా (అనంటి ఉపయోగము. 

అన్ని చేశములవారును అరంటి చెట్టు నెజుంగు 

క్ 

దురు, అరంటిపండు రుచికర క క రసపుసి 
య లు 

“2 ణి RU శ. ్గ 

గరగ యు సుపసును, ల. SE ుచమున నంద Cy Ay గ్ 
లే 

ములయందును నది ఫలించును. బహుమూ 

కొన్ని మూతరో? (ములు 

న. కని మం-చియచయూష వధము. 

అనంటనిగూర్చి చెయంబడిన  యాధునిక 

శో స్ర్రప ప “ధనలవలననందులోపుసి NAD గించు 

పచతానము ప్ "శేవముగా నున్నదని క వనంగా నం 

ఉడినద కది నునపాచనవై వైద్యశాస్త్ర వేత్తలు 

స్పినదానికి పునరుక్తి జగాన క శ్రసంగతి 

కాదు. అరటిపండులో 10: విటమిను లధికము 

గాను “మః విటమిను లొశమాదిరిగాను గలవ్ర. 

కాని “డీ? విటమిను లున్నవో లేవో యనునది 
యింకను వినా దాంశ్లము. 

జ 

అరంటిపండునందున్న యా మహత్యమును 

గు ర్రించియే గాలోలు చేవప్రసాదముకిందను, 

శుభకోభానములయంద్య 325 కానయులు 

క్రిందను ¢ దీని ల నుపయోగించు' 

చున్నారు... 



బనారన్ పటణము 
ఓ 

అనంటివే భతిమూతిమునకం జెపీన 

మందు. స్క-ంధమునం దవేశములగుపార లుం 

వ దొ స్ప లందురు.  ఈదొస్మల 

రసము గూడ నతిమూతిరోగుల కితురు. నల 
1 ' PA జ య 

మందు మో తాదునక మించి పిల్లల కీషకుయుడ్ 

నస్వుకు? ఘు గాని ని నిదమం దునకు ప సి 

యారసము నుప యోగింతురు, 

బటిచుటకు 

మెదడు చల 
00 

సయిత మొోారస ముసయోగింపం 

స్త రల ఓ ౮ i shea స్ చా ల 

తవాంతిపదముం, అరఃటిపూఫ్రు వణ తయారు 
/ 

న £1౫ 3 వ లన ఇసినకుు బహుమూత)ర్ గికి చెప్పన పథము 
ఇడి. గ. ల చ a a 

రందుతులనుల అరంటపూ నుక సము, em Daw 

అత యీ చ్! నయ శ భన ఇష న 
మూాసముత న గిన యడొ ల టం A రప 

క్ 

ము స్రలుగ౧ జె యును ముస కడు కేనుయి సగుణము 

పుడవాతులతో నరణటీపంఘహాడ చాల 
య 

రుచిగ లపండుః అల్రిము 

ల్ 

నచ! జం ని వీ జయ DG జస వ న. సులు వొాలమ*ది శీ ము చెపయదతు? 

ఒకతి: రు నన. పష స CAs CENT క్ 
గి విం Shee ప ఠః న భె Er HM ws స్స చ dies oe 

ఆనులశకసమను శలివి ఫ పు చ్చుకొనినయెడల నది 

,బెరాగిచిటికివలె పవన మః 

ఏిశేచనములు కట్టించుట 

క్షుసకరించును. దానిలో లోహా (12 01) ముం 

డుటచే ర కనును వృద్ది చేసి పాండురోగమునవ 

మంచి Tonic వలె పో పుం 

బనారస్పట్టణము. న ఉత 

ునారస్ పటణము 
లు 

అుగనంటిశకావ్రులు 

7” 

దెశమున 

సంయు -క్షరాష్ట్రములందు 

యాతా స్థలములలో ముఖ్యమైనది. 

నదీశీరము, దీనికి మూండునొాముములు శలవు. 

అన్నిర సములు కల్లి చేసిన పట్టణము గాన నో 

రన్”? అసి సంయ్యెను, ఇది హీందీశబ్దము. 

వరుణ అసీనదుల మధ్యగ నుంట 

యని పెరయ్యాను. బది నర సకష రత దమ కాని 

గంగా 

“తోక ని 

వ్యాకరణసాం పదాయము మేర కీథబ్బము చెల్లదు. 

92091 బనారస్ పటణము. 
ర్ 

ఐనను చిరకాలముగ. సికు వాగుశయుంట నిది. 
యm 

వ్యాకర రణదోవముగ  పాటింపంబకుట లేదు. 

రక్ ఇంక నిశ్కాలమున రెంకునదులం దాటిసాడ 

పటణ నువ్యలికి వ్యావీంచియుంట, నరుణ అసి 
ల 

నదుల నకుమనుండు పట్టణపు "జనము పసల 
ఠి 

ప మ్ ఖ్ ళు న జ్ 

దెశ్టమె యాతాసలముగ పరిగణింప 
ప /ఖె 
స దాస బడుచు వి ఇ; జన సమ్మ్యము గ ఖచిగ నున న్నది 

రు ను చెవతక ప. ఫలి 

8 

లో అవని టు జ జ ీ 

అము విచెక్ససులై క. యాతో! 
థి ల J 

సలమె యున్నది 
య (aman 

హీమువన్నగము నై ఉ త్రరకాశీ యనియు, 
థి య్ ee, 

గు ప్రకాళీ యనియు, మటేశెందు కాంన్షైతి 

ముబు కలవు, అనియు యాతా fF స్లలములేయె. 
య 

సంయు క తశావమగిముల తోని కాలీనగరము. 
౨ అ) 

న ల. (బనావన ౧, కడుపు రాతనమగుట వీధులు తీర్చి 

కిట బడక, సందులు గొందుబమయమె యున్నది, 
స (af 

క. - కస్ట య కాం eG గా జ చ షి న షి క 

వురాటగణ షై VHD CN ౧ స్పగొప్ప co) లున్న 

ండువోంజాలమి నజీచియ పోవ. 
ap) 

లసియుంసును, న్ జూచిన న ళు "దేవ వొలవబ్రయ: 

మందిరములు, సుర ములు , 

Ee అ అ (0 ర్ట హ్ 

ముప, శివలింగములు మ 

వీసావముగ గలవు. ధర్మస్మ తములును ఏరిపుగ నే. 

యున్న వి గంగానడియందు స్వా నసుటము6 న ట్ ©) BRE గుల 

LR Ne. lee 
గొప్పగ ప్పన్ ఎ లెపలం గటయుడి లవతవలకొల6ంది 

ర) 

జను అనుదినము స్నా నము పొన నర్సు చుండుట- 
న్ 

ళీ 

గాననగు చుండును, టా ఇ ముఖ్య 
న్ 

మెనవి _అసీసంగమ ఘట్టము, కెదారఘట్టము, 

4 

ద శాళ్వ మేథఘట్లము, పంచగం గాఘట్టము, మణి. 

ంగమభట్లము నన (బడు. 

నప ప్రధా సములుగ యాతోగ్టులు స్నానము. 

భానర్పుచుందురు. 

_దర్శింపందగిన బేవస్థానములందు. విశ్వేశ్వర 

శివలింగము ప్రధాన టేవస్థానము. ఈయావరణ- 

కర్రి కాఘట్టము, వరుణాస 
లం 



“బన్ను పట్టణము 

ముననే గల యనిము ్తేశ్వర లీవలింగమునుు 
"దేవస్థానము వెలుపల నే వేళొళ పిల్యే క చేవా 

పత ఎ యన్న పూర్ణా కు 

అటనేగల డుంగీవి ఘ్నే శుండును యా ( తస్రంలకు 

దర్శసియములు. కొంత దూరమునంగల విశా 

లాశ్నీ దేవస్థానము శ క్రివళములలో నొకటిగం 
ఉెప్పంబడిన 'జేవస్థానము. 

తరువాత జేప్పందగిన'బేవస్థానము బిందు 
ాధవస్వామిది. ఈ పాం క. స దండ పానే 

శ్వరుని దేవస్థాన మున్నది. ఇంక _భిరోనాధ 

మనంబడు పట్టణ భాగమున కాలభైరవ దేవస్థాన 

మున్నది. ఇంక పట్టణమునంగల కానీ చేవియాల 

'యము,గుహ్మ గంగయు యా కాగ్థులు దర్శించు 
'కావులు. ఇవి గాక దుర్గా దెవస్థా నము(తొల్టింటి 

మర్లా సురునివధించిన తావు మొదలగు చూడ, 

వగిన తావృలు కొన్ని గలవు, 

భారిన nn ప్ప "చూడ, 

దగినది. ఇది తొలుత డాక్టరు వగా. సెంటమ్మ 

నయా సస * సమకార్చంబడి 
(స్ 

యొసంగ6బడిన ఉన్నత పాఠ శాల గనుండి, మదన 

మోూహనవూళఏయ పండితుని (పయత్నముల 

వలన యూనివర్పిటీగా న్ 

పట్టణమునంగల సంస్థృతకలా శాలయు, తా కేరీ 
రి కున ' 

బజారను గంగకవ్వలనున్న తొలింటి వ్యా సా 
cn 

శ౦మవు కావున గట్టంబడిన రామనగరుకోటయు 

రాజభవనములుూను, మహాక్షశానము (తార 

"శేశ్వరశివలింగము) 

హారి ౧ _ న శవా శ్చంద మహారాజు సవకావృ్తి 

నొొనర్పంబడినది.బనారన్ 

హారిశ్చంద శ్శ శానము 

సల్పిన 

తావు) మొదలగున వెన్ని యో వురమున దర్శ 
వీయము లె యుండును. 

బన్ను పట్టణము ఇది ,కేబరుకనుమ 
మార్లమున కవ్యలనున్న ముం కొ 

బూల్ప) భథమా శ్రెక అ అనుభ ర్ర ర 

వలనంగల్లిన రుస్తుం ఇట.-నివసించువాం డట, 

2092 బభ్మవు 

వీదప నారిసుత (రుస్తుం చెళ్టిలు) "బాను అను 

నామెకు వశమై, ఆమెనుండి ఆపే రంబెనసి 

చెప్పుదురు. ఇచట చాలరత్నము లానాటిీవి 

దొరశేనందురు. ఇప్పు డాంగ్లేయసై న్యస్థానమైం 

యున్న ది. (పంజాబు చేశము చూడుడు). 

బన్ఫువాణశా (బన్సువారా సంస్థా 
వవంం-పఫండియా చేశమునందలి రాజపుటానా 

వజసన్సీలోని బీటేషురతీత సంస్థానము లిరువ 

దింటిలో నొక శాక సరాగం (రాజ 

పుటానా ఏజన్సీ చూడుడు బన్పువాద 

పురము రాజధాని. 

బబ్బుల్ (Bubble-సెకి చూడ ముచ్చట 

గను, వింతగనుదోచునుగాని నిజముగ దృఢమై 

సిలచునది కాదని భావము. Bubble అన 

సిటబుడగ యని టి సః 

సంవత్సర పాింతేకాలము న శికివిగాటీనకార్య 

వాటకు నీటి 

బుడగలని వాడుచుండిరంలట, కత (పసం 

గములందు పెకి మంచివి _దోంచుచున్నను 

నిజమునకు నిలునవని తోంచిన కార్యముల 

రె చేరు సామెతగా వాడంబడుచున్న ది. 

బభ్బ గొ త్రము--(నిధ్యవగణము చూ 

బభ్బవసన్ని పాతము — (సన్ని పాత 
దోవము చూడుడు.) 

బభ్రువాహను6డు-పాండవమధ్యముం 
డగు నర్జునునికుమారు(డు. తల్లీ పాండ్య రాజగు 

మలయధ్వజుని కుమార్తెయగు చితాంగద. 

ఆతనికి చిత్సవాహను(డనియుం జేరు కలదు. 

బభ్రువు _--లఅ తిసంతతి, చందవంశ కు, త్రి 

పయత ములు తలెపిటయబుడి oe బో 

యుడు = తండి మహ్యు (డు. కుమారుడు 

సేతువు, 

ఇంకను యదువు హారాజువంశమున ఇన విదర్భుని 

/ 
hr ss ఇదే 
పేర్లు గలవారు, . ల 



“జమెర పోతరాజు 

బమ్మెరపోతరాజు- భాగవతము తెలు 
న పద్యములుగ రచించినవా(డు. సిద్వత్క-వి 

“ఆ న్వేలని యోగి చొహ్మణుండు. తండి శేసన 

కుమారుడు మల్లన, నివాసగామ మేకశిలా 

నగరము లేక టీరుగల్తు (ఇప్పటి వరంగల్లు) కడ 

నున్న బమ్మెర లేక ఒరుగల్లు, 

ఈతనినివాసము కడపమండ్రలములోని ఒంటి 

'మిట్టయని చెక్కండు పరిశోధకులు పొరబడిరి 

గాని అది సరికాదని తేలినది. 

పోతరాజువృ త్తి వ్యవసాయము. ధనికుండు 

ఈతని పోతన యనియు, పోతరా 

జనియు పోతనామాత్యు డనియు వాడుట 

కలదు. అమాత్యుండనుట ఉద్యోగముకతన 
గాదు. నియోగియాట నటనుచుండిరి. అనర్లళే 

ధారాకవిశ్వము రచించుటళో గొప్పవాడు: 

ఈతనింగూర్చి పలుకల్పనాకథలు చి త్రవిచి తే 

రార 

ములు గల్పింపంబడినని, నాటను నాీయుచు. 
౧0౧ 

పుటల నింపుట మాగంథలకుణము గాదుగాన 

నాయక ఏిరమించితిమి. 

పోతనకు శ్రీరామునియందు భక్తి మెండు. 

నిష్ణుభక్తు (డు. ఈతని బావమజంది కవిసార్వ 

భౌముండగు శ్రీ నీ నాధుడు. భాగవతము రచించి 

శ్రీ/రామున కకత మొనర్చినవాయ. ఈతండు 

రచించిన మజీయొక [గంథము ఏరభదివిజయ 

మను దమాధ్యరధ్యంసక థ, ఇది నరాంకితము 

చేయబడినది. తండి పేరు కొమ్మ రాజు. కౌం 

డిన్యసగోత9ము, 89. వె. ౧౮౦౦ లేక ౧౪౬౦ 

వ. తేలుచున్న ది, యావనమున 

నాలుగొండవీమలోని రాచకొండదున్గాధీశుం 

డగు రేచర్ల రావుసింగభూ పాల పేఏరితుండై 

భోగినీదండకము రచించెను. భకీమై బొప్పన 

భాగవతమును ఆం ధపద్య కావ్యముగ రచించి, 

శన ఇష్టదైవకుగు శ్రీ రామునకుం గృతినిచ్చెను. 

“అందు తానొనర్చినశిదూసణలకు నెబజగందుచు 

2098 బరను్ర 

దోషపరిహారమున కె ఏరభ్యదవిజయ మను 

(ప్రబంధము రచించెనని 'లేలుచున్న ది. 

పోతన యాం ధభాగవత మెశైట్లో కొన్ని 
పృత్రేములు ఖలమాయె నంట, దానివి గంగన 

కవియు, వెలిగందల నారయకవియు తిరుగ 

రచించి పరిపూ_ర్రియినర్చిరంట, 

పోత నకుమారు(డు (పొఢకవిమల్ల న యని 

చెప్పబడినది. ఈక ఏనిగూర్చిన బాబుథారా 

పద్యములు కొన్ని గలవు, అవి సంశ్రయింప. 

బడినవి. 

మజియు. బోతనామాత్యుని తమ్ముని పేరు 

తీప్పయ్య,. తం డిసేరు శకేసనమం తీ, (భార్య 

లక్షమాంబ్ర. వితామహు(డు ఎల్ల నమం తి. 

(భార్య మాచమ్మ). |పపితానమహు(డు సోను 
రాజు, (భార్య మల్లమ్మ. | పప పని తామహు:డు 

అన్నయ్య. (భార్య గొరాంబ్ర. ఆయనకు 

తండ్రియు మూలపురుషుండు నగు నతండు భీమన 

మం|కియని తెలియుచున్నది, 

బయాగ్రఫీ,.ఆటోబయాగ్రఫి--(310- 
graphy గ్ Autobiography) ఒకరి జీవ 

చరిత (అన్యులచే (వాయయబడినది) ఆంగ్గమున 

బయా, గఫీ యనంబడును. తనచర్శితీను తానే 

(వాసికొనిన డానికి ఆటోబయా | గఫీ (Auto 

Biography యని యాంగ్ గ భాషయందు పేరు, 

బయోకెమిస్టర (Bio-chemistry )- 

రసాయన శా ప్ర భాగములలో నిది యొక భాగ 

2 స ముంగూర్చి తెలుపునట్టి ₹ శాస్త్రము. పా్రాణము 

గల జంతుజాలములు, చెటు మొదలగువాసి 
య 

యందలి డర గూర్చిన శాస్త్రము. 

శరీరములం దున్నను జీవసంబంధ పదార్థములు 

హ్ ఇతరవస్తు వులతో దీనికిస క. 

స్ట, వె. ౧౯౨౭లో అప్ప ఫర్గునందు బయో 

చెపి స్టరీపాఠ శాొలయొకటి స్థానింపలుడియన్నదిం 

బరన్సు- _(గయిసర్సు చూడుండుం) 



బరోటా శాఖ మేతియులు 

బర్కోటా గ్గౌల్లు కతి] యులు 

Grr సతి యుల చూడుడు.)
 

బర్మాదేశనివాసులు-- ఆడని మాను 

లనుజాతివారు హాశ్నెర్ జాతివాగును ఏరా 

వతీనదియందుండి. చేశమునదిగి తూర్పుగా 

చీనాసము దమువజుకు వ్యాపించి కాపురము. 

గుదిడి రనియ్కు వారిసంతతివా. రిప్యుడు తల 
ఛా 

క్స్ 3») బడు (పజలుగ నున్నారనియు తెలియుచుగన 

వారి నాంగ్గమున Wild Was అనగియెదరు. 

వా రిప్ప్ఫుడు  బర్భాతూర్సుహద్దు నన్ను పలౌవింగ్ను 

(నాంలేములను గాన ననుచు న్నారు. SORES 

టిబటాబర్మా 
+ గై 

A TD సౌ వ! 
ణు క్ర ర we దు పంచల్ శి బరు 

గ ” ww” pe 

క్రీము. ౫23 | El ంకేములం డరుడెంచిందుగూ,ం 

పీకు ఏ3 క్ర లోవను-డీ అదివరకు న వారిసి 
లే 

అ మటల నర ణి శ్ర అస్మి పళ 2. కస ఇ త్ర 

తూరు. ానక్కు. దమ్నణముసకు:. చంమ్మివెచికంటం 
(a peer 

వరం me తతి 50? ౮ శే ey) ఘు ముత A wy |. ర eu 

“త్ర సు ప. 

a hr ee Be eng 
సన A) గ ఎన్న క విడు ANY శీ ఘం 

నను  శేరందియన్నారో క 

"కా త 4 
మున క తెంచి పురముగుదిరన ర ఇట్ట సయాం 

వన సంబంధ జాతులవారు. ఏికస;శతివా 

పుడు బర్మా చేశ ప్రుఈణశాన న్
యదిశ యందు గవ్వ 

ర నైట్సునందు పూను. అనియ్యు కారెను 

అనియు బిలువంబడువారుగ న వ శాసన 

లందు కొంతవజకు వస్త 

చింగ్పాజాకివారు కొందరు గాననగుచున న్నారు, 

పీరిరాక యేలనో ఆంపయబడనంట, 

బర్మా దిశను దీనికి తొల్లింట (బ్రహ్మ 
చజీశమని వేరుండె నందురు, ఇది యిస్హాలమున 

పరిపాలనా సౌకర్యము నకుం గాను లోవరుబర్భా 

యనియు, అక జరా యనియు శెండు భాగ 

ములుగ జేయ(బడియున్న ది, బర్మా పి పిజలను 

యున్న దందురు. 

2094 బరోడాసంస్థాన రాజ్యము థ్ 

వీనా మలయా 'తెగలంబోలిన మధ్య జాలివా 

రని కొందరు తలంచుచుందురు, 

లేకరుపనులు చేయుట, కంచుగంటలు పోయుట, 

నిగహములు జేయుట్య చి (తపుపనులు చేయుట, 

రత్న ములనుకోయుట, సనుపు చేయుట వెద రుతో 

గిలుపనులు 
లు 

చి తపుపనులు చెజుటలందునను, లక్మ-రంగులు 
లు 

బంగారురంగులు పూయుటయుందునను కడు 

నేర్పరులు, దీనిని , వ Mee 

"దేశమునకు. గలి, 

యొశ్ గవర్నరు 

లీవు (పభుత్వ: మువారు భరత 

వెరాయిగాక లోంబడ్స 

పరివాలనయం దుంచియున్నా కు. 

య వ సెట్పునందు హై సా రెక్కు_వను. ంది క కలరు 

కొన్ని స్వత; తే 

బాటలు వాల తకు._వ. వర్య్ము నదులపె 

మీడ లందు నడుచును న్నది.ఇనుప వొటలును రేపి 

వొదనుళి త్తు వ్యా సించన మగరము. (ఆసియా 

os ము, లోగ బరా స. ఆ స్ప wo 

బర్మాలో కోరంగి శబ్దవంం-- కోరంగి 
a 

Tones ఏ క్ డ్ “TYE 

SC QE Ei అవా మై. nS 
రముుండలములి “కోక 

rye ramen అ రా (ere wr గ చా ఇ ఏ / స్ 

ts ౧ ౩మకు లొ ms ము జ sos RN Ww? owe 

జు గస అన్న వ హా... అద క ౪ జ్య 
హక 5 వలం అయి దుత్త ర! వ్ర CR యులు 89) ప్ర BESS 

ర షమరో 

జరగు నుండు తొన్టగ నున్నది చటుల 

ఇ = లో వ ర్న ఇజ్ 

వ ంగీశ ర అపానము లన పదర 
యై 

ఇటనుండ అఆదికాలమున బర్మా బెళమున 

రా న్నా స్ట్ కానికాలమున కూలినాలుల కె రాంధు "లు 
ర లే 

జరా "జేళమ కు వలసవోవచుండేనంట గాన 

లో క్ కలక 3 న్ సట ప. లుగసుకూలలకు రంగ లనుసెకు 

వాడయడుచుండెనంటం, ఇటివల నది ముపెరి 
తెలుంగు వారినంద అమ కోరంగీలనియేబరావారు 

జ. 

వాడసాగిరంటట, ఇది పాయమె తోచి బశ్నా 

అక ల ఈ వాడుకను నిరసించుచున్నా రని 

వించుము, 

బరోడాసంస్థానరాజ్యము--ఇందియా 

(వభుత్వాధి. శారమునకు లోయడిన. వెస 



నిండీయా స్రట్పులలో పా _వాముఖ్య మైనది, పించు 

మించు డెబ్బది సవ క పుమైళ్ళ వ్ ల్యము 

గల రాజ్యము, ఎస్ గై కార్చు. 'మినియన్సు 
అనియు న. త్ల్సింట గ కడు 

మహరాజు సపోరలకు ము నుండిన 

భూపతి, గాన నేటికిని బరోడా రాజ్యాధిపతి 

యగు మహారాజునకు హిసు హౌనెస్ ది 

ైక్యాడు మహారాజా. ఆఫ్ బరోడా యను 
బఠుదము కలదు. | 

బరోడాస్రురము రాజ ధాన్ని, దీనిపై న్య స్థా 

నము దీ భొపురము. మహో రాజు మహారాషుందు, 

“ప్ప రాజన్తిజుండని చేరందినవాంయం ఈయన 

పరిపాలనము చాల సౌఖ్య పదమని ననరదినర 

బర్దం ఇకాది హేండ్ (Bird 1 the 
hand is worth two in the bush) — 
ఒకప్పుడు ఎన్మిదవహా నీ నరపతిహో హాస్యము చెప్పు 
సోముద స్స (Somers) అను వినోద రుం డుండు 

నాండంట, ఆతని కొళ్ట పుడు Lord Surrey 

యొక్ King Fisher అనుపత్నీని బహుమతిగా 

నొసలెన(ట. వీదప సాప&ీని Lord North- 
ampton కాంవీంచి అడిగన(ట. చాని నీయ 
నల క 065 నిరాకరింప, Lord Surrey 
బూని ప నిచ్చి వేయుండు.' మోకు నేను లెండు 

పయులంబట్టియి చ్చెద* నదియెన తానికా ప్నో 

దకరు(డు వాక్యమును ప్రత్యే తేరముగా 

బల్కెనంట, ఉ నానాటికి పసిద్ధమైసామెతగా 
- ౦గములందు వాడంబడుచున్నది 

బర్జెన్ (Burden)- (వాణిజ్య సంబంధపరి 
భాపాపదము) సరకలనుదీసికొ నిపోవునోడయిక్ల 

శ క్రి Tonnage అనియు. నచెదరు. 

బన్ను- పాంచాలములోనిది. ఇప్పుడు 

దీనిని బన్ను అనుచున్నారు. హ్యూన త్బ్యాంగు 

దీనిని ఫలను అనివాగసెను, పాణిని దీనింగూర్సి 
ల ౦సిం చెను, 

209 ల ఉలపపురాయి 

బర్చర కొంకణవుంా- స ప్రకొంకణము 

అలో నెకటి కొంకణచేశ్లము (చూనుంను.) 

బరం ట9(B2712t13)-( వాణిజ్య సంబం 

ధసరి భాషా పదము. సరకులంగొంపోవ్ర వోడ 

పనివాండు), సదోోగులు నోడనువదలీ ఆకాల 

మున పాజిపోన్సట, పీడయందలిసరకుల నపహ 
రిచుట్క ఓడను దారితప్పించుట,ముం చివేయుట 
మొదలగు పీడయజమానులకు నష్టముగల్లంచు 

"రా నము లొన ర్చిన నేరమునకు హం. 

బరి9౦కచెట్టు-- (భరణిశచెట్టు చూ.) 

బర్హర్ ( శాఖ) has 
సుక. కలు చూడు(డు.) 

బర్హిణాశ్వుండు లేక అమితాశ్వు(డు 
కృ శాళ్వునితండి, ఇమ్యోపసంతతి, సూర్యవంశ 

వతియు ను. 

బర్తిషదుడు (ప్రాబినబర్హి- ఈయ 
నంగూన్చి ని శేవములు "తెలియన బర్మిమదు 

లనంబకువారు బేవతలలో నొక తేగవారు. 

(వితరులు దేవతలు చూడుడు.) 

బర్జిస్మ తి —విశ్ష్వకర్శ వమా గె, సయ 
వృతునిభాక్య, ఈమెసవతి కర్ణమపజాపతికు 

మార్తెయగు సుప న్య, ఈమెయందు కమా 

లిర్వురు, కుమాళ్ళు పదిమంది కలికి, (నస్తర్వీ 

పములు చూడుండుం) 

బలంధను.డు లేక హలందనులు 
నాభాగుని కుమారుడు. న నక్సపి” 3తితం, డి 

ర్న 

డిం 

బలధృతిగో త్రము- గవిష్టికంగణము చూ, 
బలపపురాయి -- దీని నాం గ్గ ము న 

‘Slate stone’ అనియెదరు. ఇందు తెలుపు 
నలుసు జాతులు కలవు, పలుచని కేకులు గ చీల్చం 

బడం దగినరాయి. తొలుత నిది బంకచుట్టిపార 
లుగ నేర్చడి mMe6tamorphosed os 
సంబంధమున అడంచంబ కి, వేడికి గట్టిపడి: శిలా 



బల ఖీపురముంగూర్చిన శాసనము 

తము వహీంచియు పొరలుపొరలుగా నచ్చు 

చుండురాయి. ఇందు తెల్టజాతీరాయి గోహ్షమం 

9 వాల దురు, చక్క-నిపని నిచ్చును. నల్లజాళీ 

గటిపడి పలు చనిపొఠలు సెతము గట్టిగనుం జెడిని 
ర. షం 

బలపపు రాతి రేకులు ఇండ పెకప్పులుగ వెచిన 
య రా 

ఎండవేజిమి తెలియకుండ  చలందనము 

గలించును గాని నీశ్రకాలమున నాయింటియందు 
౧ | 

చలి మిష్కుటమై యుండును. కొందజు కెేల్లని 

బలపప్పురాతి దళ సరిపలకలు నేల పెబటచి క్ 

ర్సుదురుం నలబలపపు రాతి స. 
య 

కచ, టములలో బిగించి, బడివిల్లలపు పెనినా” 
ర 

కొానవితురు, ఈపలకల పె వై వాయు నే వనే పుల్లలు 

_ఎక్కునమె తగ నరగు నాజాతిరాయిక శై 

యుండును, మంచిబలపపు రాతి గట్టిపలకేలు 

వాతావరణ  శేదములవ శీతోష్టపరష్టికు లకు 
చెడన్రు, శేపలుగవిప్ప 

నగును లోనికిచ్చి న 

పెత్వ శౌంతీగట్లించి దోషజ్యరములు శేగాలలు 

అముము నివారించునని చెప్పుదురు, 

బలభీవురముంగూర్చిస శాసనము 
రి సె ౧౮-౨౨ జనవరిలో పట్టన్ నోమనాథ 

మునంకు నా) వ్వీపకల్పవు సముదతిర 

మున బయల్పడిన చేవనాగరిఅకురముల శాస 

నమునుండి వలభీపురము, అని లాఫురము లేచట 
య లాగు 

పాలించిన రాజవంశములం/గూార్సి కొన్ని సంగ 

చులకన సులభముగ 

బల పప్పు రాతిపొడుము 

తులు తెలియుచున్నని, వ్వ్ నెహర్యాలా 

బల్ల రభూపతులని చెప్పంబడినవారు. ఈశాస 
యో 

నప్పు ఆంగానువాద మిటుల వివరింపంబడినది, 
{nD : 

“Adoration to the lord of all~ to 

the light of the universe. {1) Adora- 

tion to. the form indescribable— 
him at wliose feet all kneel, 

In the year of Mahamad 662 Vik- 
rama saka 1320, Srimad Balabhi 
saka 45, Sivasinga Samvat 151, 

20S 6 బలభపురముంగూర్చిన శాసనమూ 

Sunday the 13th 9261 of the mon- 

th of Asar, 

The chiefs of Anhillapur Patan. 

obeyed by numerous princes (ఇట 

గొన్ని బీర్రుదావళులు విపరింపంబడీనవి). Bha- 

taric Srimad Arjunadeva. (3) Of 

Chalukya vamsa. His minister Sri 

Matadeva—with all the officers. 
of the Gavt. of Ameer Rooknoodin 

and of Khwaja Ibrahim of Hormuz,. 

son of the admiral Nakhoda Noo- 

roo-Din Feeroz together with the 

Chaura chieftains Palookdeva-Ra- 

nik Sri Someswaradeva, Ramdeva, 

Bheemsing and all the Chauras 

and other tribes of rank being 

assembled. 

Nausi Rajah of the Choura race 

inhabiting Deo Pattan (5} assembl- 

ing all the merchants established 

ordinances for the repairs and the 

support of the temples in order 

that flowers ‘oil and water should 

be regularly supplied to Ratneswa- 

ra (6) Chouliswara, {7) Pulinda 

devi and the rest and for the pur- 

pose of erecting a wall-round 

Somnath ‘lemple with gate way to- 

north, 

Kuludev son of Modula and 

Loonsi son of John both of the: 

Chaura race together with the 

two merchants Balji and Karna. 
bestowed the weekly profits of the 

market for this purpose, while sum 
and moon endure, let it not be 
resumed. 

Feeroz is commanded to see this: 
order obeyed and that the custo- 

mary offerings on festivals are 



బలమగు ఎదురుగాలియందు. .. 

continued, and that all surplus 

offerings and gifts be placed in the 

treasury for the aforesaid purposes, 

The Choura chiefs present and 

Admiral Nooroodin are commanded 

to see these orders executed on all 

classes. Heaven will be the lot of 

the obedient, Hell to the breaker of 

this ordinance”, 
ఇందువలన చాల్మా-వంశ మనియెడి నర 

పతులు వల్లభీవురము పాలించికనియు, ఏరు 

సూర్య వంశవుమే తీయు లనియు, : ఏ బబ 

రాజవంశ స్థాలనియు, ఏకు నెహర్వాలా పుశాధి 

నాథభులుగ నుండిరసియు James Todd Lef. 

Col. పరిశీలకుం డభిపాోయ పడుచున్నా డు, 
అగ భధ 

వ్రంకఠకనుో Renaudot’s Arabian Tra- 

రం బ్రో Gh vellers” అను గింథమున బలికారావం 

బా Sines నాగంథ 

కర్గ్డయె వివరిం చెను. 

బల మగు నెదురుగొలియుందు 

పొగయోడలు నడుచుట-- ఎల్లరు బల 
మగు నెదురుగాలియం దోడలునడుచుట దుస 

వటి గాలీ వెనుకకు నెటంజూలును, 
ర ర 

యోడలకీకిషముండద(ట, గాలియందు సుడి వ 

లేక బలముగ నుండుతెతి, అర నొక 

అట్లాంటిక్కులెనర్ రా యాడ కప్పాను (The 

Captain of an Atlantic liner steam 

ship) నముద్యపు గాలులందలి తనయనుభవ 

ముల వివరించుచు నిటుల వాగసీయున్నా(డు. 

“సుడిలేని బలమగు నెదురుగాలి ఫొగయోడ 

యందలి Stoke hole లోనికి, గింది కధ్ధిక 

వాయువుం జొర౭జేయుచుండునుగాన, నచటి 

ఎంజనునందలి యగ్నీ కెష్కవగా అక్సి జెను 

ఆయధికమైన వాయువునుండి లభింప్క నాయగ్ని 
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2097 బలవ ది నికీ తానా, వళ 

యెక్కువగా మండుచ్చు వేండి నెక్కువగలించి, 
౧ 

సీటియావిరి నధిశముగం బుట్టించుచు, యంత 

బలమునం దతిశయించి, పీడను త్యరితే గతిని. 

ముందునకు. జనంబేయుచుండును.. ఇ్రటనుట 

నామెదురుగాలి యెంతబలముగ నోడ నెదుర్దొ 

యో 

నుచు పురోగమనము తగింపంగలునో అంత 
; (0) ౧ 

కన్న నధికబలమే ెపరిస్టితులనుండి కలుగు 
షా థి 

శ్రీ 
శ గొ లో 2 చుండ, ఓడపుగోగవమున మధికమగుననియీ 

చెప్పవలయును, 

బ్రంకను స్లోపెహాోాలుకడ  పనిజేయుదారి 

కధికినాయు వట లభించుచుండుక తేన, నలసటం 

జెంచుటప మాజుగ బలవంతు లె ఎక్క.వపచిని 
Ou 

జేయ(గల్లియుందురు. దీసినుండీ ఇది బలమగు 

( వస్తి వా ర్త యప డా | ల. 
నెదురు గాలిపరిస్పితియె గాసి, సుడి గాలీ బియుకణి 

4 

జో 

సంగతులు పెజుగ నండునని తెలుచున్నది, 

త్తు అ గ మ లి (| బలరావు6€డు!సంకర్షణు(డు బరి- 
చ 

బలరాముడు యదుసంతతి చంద*వంనతుతి 

యుడు. తండి శూరుడు. తలి రోహిణీ చేవి, 
0౧౧ 

గ్ ర శేపత్రీ చేవ సోదరులు. శ్రీకృషాదు ర రమకి ఇం నోదరులు శ్రీకృొస్లాదులు, 

వింది న య 
బల రాముండు చెవు చెవిగర్భమునం నుంద్న 

యోగమాయాశ సంకర ంచి 
యె 

రొ హణగర్భమున చెచ్చెనుగాన సీతేనికి సంకర 
న ఓ 

నాదు. అ 

సనాడుకి గ అను 
౧ 

హలము (నాగలి అయుధముగ౫లవా(డు. 

కుమార్తె సరీ లేఖ, అభిమన్యుని భార్య, ఈత 

Wy చ్ ఆళ్ళ | ణుండవి "పః బలాథ్యుయ. 

డాదిశౌమని యనతారమనం బనగినవాండు, 

é _త్రరహీిందూస్థానమున బల బేన్చండనిన ఆదిశే 

షున కర్ణమగుచుండును, 

బలవంతాన మాఘస్నానములు: 

చెయించడవమూ?---మాఘమాసమున చలి 
లోచన్నిటిస్నా నము 'బాభాకరముగనుండ, బలా 

త్కరించుట యనిభావము. (ఆంధ్రలోకో క్ర, 

బలవ దపి శిక్షితానా మాత్తన్యస్తత్య 
య్రుం చతః ఇతిన్యాయను-ఎంకవిద్యా 



బలశ్రిష్ట కులగోత9ము 
ర 

ధికల మనప్పైనను 
భావము. 

బలగిష్టకులగో త్రము --- ఆర్యవై ళ్యుల 

౧౦౨ గోతుముబలో నొళటి. (వై శ్య గోతి 

ములు చూడుడు.) బలనీప్ట (బల 2 ను బవీ 

శిప్ప్ర గోత్రము, ఏకా శ్రీయ. (౧౯) న్యు. 

సంసాతగోత" వే భరద్యాజస, భరద్వాజ 

గణము, ఆప స్టంబయజుశ్ళాఖ, పమాణగం 

థము,_ ఆశ్వలాయననసూతయు, ధర్మసింధు, 
నిర్ణయసింధు, భార్ష వేశుండు "దేవత, భార్య 

"బాలాంబ, పహ ఆ టప నవు, బాలసా 

గరము తటాకము, జపము ra దీపములు 

30, మ్నేతసంఖ్య sep శాటీ దానము, బలుసు 

శూర వర్ణన ఇనుము. 

బలాకాస్వుండు ---అతొసంతతి. చంది 

నంళ మ పాయుండుం అచకునిపమూను6డుం కుమా 

రునిపేఠరు కుశికుండుం 

బలొకి గోత్రవము-(గర్షట 

లబలతొరు(డు--- ఈపేరుగలవా రిర్వురు 

సుశర్మ భార్య నెన్తుకొని 

పోయిన శరావుసునిపేరు బలాకుండుం వ 

పగ ణము చూ.) 

గాన నగుచున్నారు. 

జాతక ర్భిశిషమ్య (డగు బలాకండని బుపిమొకో(డు 

కలదు. 

బలాక్ష కతియిలు  (చౌహోనులు 
ఖల్ తో 

చూడుడు.) 

బలాత్కారపుపని-(శా్వా చూడుండు),. 

. బలొభిదెశము -- ఈవేరుగల రాజ్య 
"మొకప్పు డుండినదని . తెలియుటకన్న దీనిం 

శూార్చి యేమియు చెలియ రాకున్న ది, 

- బలొశ్వుండు లేక కేరంధముయడు- 
(శరంధముండు చూడుడు. 

_ లులి--- అ సంతతి, చంది వంశము. 

తండి తితిమువ్రుం న. పేరు se 
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తన్ను తాను నమ్మాదసి 

/ న్ నంట 

బలీచకవ ర్తి పరిపాలక దం 

ఉతధ్యుని కుమారుడగు దీర్భ తముండను బుషీ 

భం పే తపోమహీమవలన అంగుండుునంగుండు, 

కలింగుండు, పుండుండు, స సుహ్ను6డు ననునైదు 

గురు పుతులుం గల్లి, వేర్వేజు దేశముల కధి 

పతులె చ. రి. 
ను పృస్హాదునిపుతు*. డగు విరోచనుని 

అ బలిచకి గని యని పేరు. _ భార్య 

విం ధ్యావళి. ఈతండు విష్టుభక్రు (డు. వాసనలు 

(ఊఉ పేందు,ని) చే రాజ్య భమ డైనవాడు. 

కొందు పరిశోధకులు పొరపడి అంగ, వంగ 

కభింగ్క వుండ, సుహ్ను లను ఈబలిచక్ఫోన రి 

సుతులుగ తలంచిరి గాని యది సన. 

చున్నది. (బలిచకివ ర్హి పాలించిన సామా 
జ్యము చూడుడు.) 

బలిచకం వర్తి పరిపాలించిన సామ్రా 
జ్యదేశములు-- తొలుత సంయుక్త రాష్ట్రి 
ములోని బలివురము, లేశ బలినగరము రాజభధా 

నిగంగల చేశమని పరిశీలకులు తలంచుచున్నా రు. 

ఇడి యిప్పుడు బలియా, లేక చాలియా యనం 

బరంగపురముగనున్న ది, మజికొందట యో ధ్యా 

రాష్ట్రగమునందలి సోర్మాయిపురముకడ నున్న 

శ్రూవ్రన్. తొల్లి ౦టి బలివురముని తలంచుచున్నారు. 

గాని “పెక్కు -రదయభినతిము 'బాలియా యనియె 
.యుయున్నది. 

మహాదాతయు, విష్టుభక్తుండు నగు సీచక) 

వ_ర్జీ వామనావతారమున విష్ణు చేవునిచే పద 

భోస్టుండై, భరుకొచ్చవురమున (ఇప్పటి బోచ్చి) 

వేడొకయాగ 'మునర్చి ప్రసన్న త గల్లించుకొని 

పాతాళమునకు (బాహీక దేశమునకు) ప పొభువై 

యేలెననియు, బాలు అను పేరుగల See 

_అఆయనలన వాళ్ళు కలవనియు “తెలిసెడిని, వీదపస 

నో లేక ముందుగనో ఎట్లో మెక్కా-లముననో 

దథీణసమ్ముదములందలి కొన్ని దీపములను 

we 



బలిజలు 

బోర్ని యో, సలిబీన్ అనంబడుచున్న ద్వీపము 

లలోనొక ద్వీపము బలిదీ(పమ నంబడునది కలదు. 

(Bali Island) అం దాచక్యవ ర్తి వసించువా( 

డట, ఇది చక్కగం బరిశిలింప, దగీయున్న 

సంగతి, నిదర్శనములను వెతకి చక్కగ బరిలీ 

లీంప వలయును. 

బాలియా పురముశడ నొకభ్ళ గ్యాశ ము 

ముండెడి దట. ఇస డట భృ గ్యాలయము 

( చేవస్థానము) కలదు. అది యా తాస్థలమై 

యున్నది, అట ey యాగ మొన ర్చ 

నందురు. భరుకొచ్చ బేశము రాజధాని నిక 

నుండిన భృశ్యాశోముమును గూడ నీసందర ద్ 

మున మడి వెదరు. (బలిద్విపములు, బలి చూ.) 

బలిజలు —( తెలగాలు ప ] 

బలిర్వీపము అమ కది బతర్రదుూన టో 

సముదమునందున్న సుమ తా, జావా (యవ) 

బోర్ని యో సెలిబిస్ దీ(పములకడనున్న 

యొక ద్వీపము. బలిచకగవ ఎపాలనము నుండి 

ేరందినద నియొక వాడుళముళొంద బు సాంగం చి6 

కాని సరియగు నిదర్శనములు లేవు. ద్యిపమునం 

దెల్లెడలను వరిపొలములు మాతొము గానసగు 

యే డును. డచ్చివారి పలక తట దున్న ది, 

డెన్సాసారు పురము, బులేలంగు పురము మొద 

లగు పట్టణములు “చాల కొలందిగను, పల 
| Cr 

గ సులు విసారముగను గలవు. ఇవీయె 

సరియగు జననివాసములనియు, 

వర్హకస్థలములే యనియు జెప్పంబడుచున్న వి. 
"తాటి, కొబ్బరి, ర బ్రపండు చెట్ల తోటలు 

మామిడితో (టలు, అనంటితోటలు, బప్పానప 

తోంటలు ఏీట్టనడుమ నీగ్రాములున్న వనితోచును య 

ద్వీపమంశటను ప ప మాం వేయించిన 

పటణములు 
లు 

చాట లు శ్రరదతీగమురిషను, తూర్పుపడమర 

లకునుగ లవు. ఇంచుమించు (గామములన్ని యు 

నాల్లురోడ్డులు కలసిన సంధిని జుట్టి కట్టం 

2099 బలిద(పమూ 

బడియె యున్నవని చెప్పం దగును, సంధించు: 

తావ్రలంజుట్టిగా మమునపమధ్య గా నాగామా. 

ధికారి నివసించు భవనమును, సభలుజరుపు. 

చావడీయు, అంగడులుండు తావ్ఫ,సంతలుగూడు- 

(ప దేశము మొదలగునవి యుండెడిని, ఈద్వ్యీపము: 

నందెదువం ఎదల మైళ్టుపాడవున బాటలు కలవట్క. 

ఇవీ వరిపొలములగుండానడిచెండిని, బాటల కిరు. 

పిక్కలను సిడనిచ్చు పెద్ద నృకుములను నాటి 

యున్నారు, గామములయందు సంబంధ బాం. 

ధవ్యములు( గల్లినవారు ఒశే డేవస్థానమున 

ంటయంద్ము భుజించుచు,. 

లక్కి వసించుచుంటం 

పూజించుచ్చు నొ నేవ; 

నొ శేయావరణమున కలసిమె 

స 

గామ వ నాల్లుచాటలుకలియు 

హం న చేశ భాషయందు బట్ 

జింగా యనిపేరు. ఇచట | గామరమ్క దేవస్థాన 

ముండెడిని, దానికి పుర చేశమని చేశ భాపూనామ 

ము బ్రందలి సెద్దచావడియె న్యామస్థులసభా 

నం జహా చేలగంగ ప దీసికి 

= పకక తః కోడీపందెములు. 

జరుపుటకిట వెజుగ నొక క తావ్రుండును, బలిదీ(ప 

ప తమూ(డవదినమునను సంతే గూడు. 

చుండును, కొన్ని పెద గామములం దనుడినము. 
ఏ) 

కొన్ని యంగడు 

దంగడులు (Markets) కట్టంబడీనవి, 

(గామరత్క చేవస్థానమున పొడు? నగోపుర 
థి Ci 

_స్టంభమును, దానితలయందొకగంటయు. నుండు. 

ను. దీనినివాయించుచు సభలకు నెలరం బిలుచుట: 
ag) 

మున 

ముండును, పటణములం. 
లు 

గాని, వవేనియాపదలం దెలుఫపుటగాని చేయుట. 
న్ని రచన స గ ద్వీపమంతట నాచారమై తున్న కాన్ని 

గాగీనుములం దూకిబయట _ గొప్పమతిచెట. 
ఆఅ ౧ 

నీడను సంత గూడుటయు. గలదు గాని, సర్వ 

సాధారణముగ బట్టంగా చౌకలోని మజీచెటు 
అ] (Aa 

నీడనే కూడుట గల్లుచుండును. 



బలిది సము 

ఈ ద్విపమున 

తం. చీనా చేన్సస మ వర్తకులుగ నంగడు 

పటణనులందు కొందణు 
ల 

లుంచుదురు గాసి దస మఎంతటను శ్రీల వర్త ర్ 

కము సాగించుచుందుకు, ధనము వారిస్యాథీన 

మందే యుండును. ఇచటి శ్రీలు గణితవిద్యావి 

దక పోటు. 
™ si ష్ ఎవీస ఆ 

శారద లచి త్ బ్రచట చనా దెళ్సపు 

ne re శై 
నానోములునూడ నాడుక ఆయం దున్న మ్ తట్ 

~ నభ. జే శ్వ ఇ చాచిన + 

గుంచ్చియుంచ కుముకు సంకలు బజారున యుద 
/ sal వి 

తో ల ఇష క్ని శి EL A wal 

బగున నన్ని యు నలు సం కుగ కతలు DY న 
a 

జక గడిని | 

వ ఖు ర్కాల వి రి కఅవ*ఆఅయందు కలిసి వసించుకుటుంబ 

(rad TR ద ఒ TT చో 

ములసవబమునకు భురెన అసె వము -ఈఆకవాణ 
ఫ్ 

వాయ » ల ఇటు ద ట్ అ ayo సార ముకడనే ఇందలికుటుంబముల నాముదా 
i ony తీ ను న్ షా ఘా శ PRIN గ ని షో 

0S గవసాన 5993 3 awk ¢ భు రెన్ / ye der 

4 je 
1 (a) 

జ pr] mi సకన్ N మాలే శే ౫ కు ఇం cress ( సున్న ము) వియ:ంబన్ నుదుకువల 
rg 00 

చః మేంసంటిడి యుునును.ఎసటా: రములు(భనవం 
ira “ ౮౮ 

తులపి చకకని వవితనవముగల యుండును 
ణ్ ళా 

లో ee i Cad ' గ్ 

లోనిజూరు బయటి కగసకముకునటుు లోన 

త 
భ్ అలన ఎనో 

IID Cs టి గ లీ సా 

న్నాం నో am 
(4 

వ నా చములు 

ఏ రక్షణను ఎదుగు, కఘురెనున 0 

మొకటి దంపతులు పరుండ 

నుుజెడెసి, పనికి “మిశకున* అనిపేరు 

తోపకిరాకుండ ని 

వంచ? పురగ కా 

బలిదీంపవాసు లందబు పొొతసా తలు, 
| ఎ క. 
ఎంనివాసగా మము త శా నాన మనియెదరు. 

వంటయింటికి “పావో” యని పేరు, వంటయింటి 

యందు బహ్మవిగహ ముండును. ప్ని నగ్ని 

"చనల డనియదరు. వంటకము వీనికి నై వేద్య 
యి 

మర్ప్చింతుకు. ఈచేశనస్థులు అన(టి మాకులందు 

భుజింతురు. అనంటితోంట లిందు మెండు. నీరు 

శా%పనప్పుడు YD త్తి తా్రగుదురు గాని 

శజ చిపటి తాగరు, పాత్రము నోటికి. దగుల 

స్యరు. (ప్రీ పురుషులు తలలందు, చెవుల పైని, 
'సంపంగిపూవులు _ ధరింతురు. వాటికి “జ్ఞంపక్ష? 

2100 బలిపూజనపితిపత్తు 

అనిచేకు. కలుదుకాణములకు “బేల్చండ్రాన్?: 
| cn 

అనిదధెద రు. కొెలునిచ్చు జబీలుగుచెటకు టుఆకు 
ఇభ cn 

లందురు. 

ఈ చెకమున దున్న పోతులు రెంగుజాతులు. 

బూడిదగలసిన నలరంగుజాతి యొకటియ్సు 
య 

సంచ*ఇతంగలిన జూ క్ స్వచ్చతేంగల్లీన చాల” 
౧ 

గాఢమగున టుండు 
య 

ఆన్రుల్ము 

స్మి Eu “ళ్ళు సన్న ముగ 

రంగుజాటి యొకటియు నై యున్న పి, 

అఎణువుం చిజాతివి క లవుం 
రు 

పెద్దవి. కడుపులు నేల నుం డును * పందులు 

షొ క్ట . ము నడిచెకిని, ముఖ్యముగ బాతులు 

ల పెద్ద జాలివి; ఇంచుకహంసలంబోలియుండు 

హు ఎత్తుగలవిగా నుండును. 

భూగోళ ళా స్త్ర వే తలు బలిదీ(సము లె తెదస 

వ్ వసమూహాము (సుండొ 

ఏ( జెందిన వసియు, ఆ 

చందన 

& మూ *తు 
sf 

ట్ర 

ర 
౬7 

: 

స ణ్ 
(జగ సై క్త 

aol వదీ(పము, 3 వి 

క ము, సో 

నబ యగ్నీ పవ్యతము సంతన నము E "వె, 
- ఆధి 

డి. య 0. 
బం ం౧ జో దెనియు ద కము వేయిమైళ 

య 

డిన ముం నస కుగూడ కై పన్పించిన దలు చందన 

దప పము న మంచిగంధవుక జ్ఞ అడవ లుంట 

న 151264 అనంబడినది.తి మోరు 

దింపమున సగ [ సు భోగము పోర్చుగీసువారిదిం 

బలిపురవముు వ స కాయకు నరాపథాపి 

యగుళోణిత(శొ ణృపురమే బలిచకోవ రికిని రాజ 

ధానిమై యుండి అఆకాలమున నీపేరంబరం 

చుండెడి నని “తెలియుచున్నది. (ఉమావనము. 

బాణపురము చూడుడు.) 

బలివూజనప్రతిపత్తు-- అశ్వయుజళుద్ధ 
పాడ్యమి. సీనియందుబలి చక్రవర్తిని బూజింతురు. 

చేవీనవరాత ములు లేక శరన్న వరాత ములకు 



బలురక్క-సిచెటు లేక [బహ శ్రదండి చెట్టు 
6 | నః 

పర ంభదినము. అనగా నాడుమొదలు ద్వితీ 

య, తృతీయ, చ చతుర్ధి, పంచమి, షష్టీ, సప మి, 

మహాస్ట్రమిమ సన్న దినములు నవర్శాతీము 

. * (పండుగలు పర్వతిల్కుఖు వత 
నములు చూడుడు. 

బలురక్క సిచెట్టు లేక ఇ 9హదండి 
బెట్టు-లా. Argemonse Newer ఆంగ్ల. 

స నా నను. 

అనియు Prickly-poppy అనియుం బేరు, 

సం బ్రహ్మ; బిహ్మాదండి. కొందరు సృగాల 

కంటక యసిగూడ వాడియున్నా రు. 

ఇది బలా9కాశి (ఏను చెవి చేమ) కాన 

కదు 

పూవులు పూచు సాలుగల కాడ చెట్టు. ఇచి 

ఏకేట లేచునది. దీనిపాలు పచ్చగ నుండును. 

ఆకులకొొనల ముండు, పసుపుపచ్చరంగు 
య 

ఆపాలు కెండ కీడీన కండ్ల కలక మొదలగు నేత, 
ap 

రోగముల er ee పెన పూసిన 
రా 

న |ణములు, 

ములు, కొట్టుకుపోయి నటువంటి యు చీకుకు 

పోయి నటువంటిఢయు ఎట్లపుండ్లు మానునందురు. 

దీనిసమూలర సక హౌ యములుమూర్చు క గమును 

నిర్మూలించి, ఛూలల విశేచనకు 

గావించి, నిద) పట్టించునని చెప్పబడినది 

మటీయు మొండిజాతికుబుపులను మాన్సున 

ననియు, విత్తులచమురు కుష్టు వ్యాధిని పుత్రి 

మాద మొదలగు శిరోరోగములను, ఎండవలన 

గల్లిన తలనొవ్సీని, తామర, తీట, గజ్జి మొద 

లగు చర్మరో గములను, కడుపులోని వల 

నివారించుననియు చెప్పుదురు. _విశేచనమును 
మరా తమును చక క్రంగ వెడలించును. మంచినిద 

గలించును. దీనిగింజలలో నొళజాతివిషము 

“కలదు, అది వాంతి గల్లించును,. పాలు ఎండించి 

న చూర్ణము ఉబ్బుజాడ్యము, ఉదరరోగములు, 

చర్శరోగములు నివారించునందురు. 

పుండు, సవాయిపొక్కు.లు, గాయ 
0౧౧9 

నాటి, 

హారించు 

2101 

పెద్దబలు సనియు చిబుబలుసు లేళ 

బలాల శాఖ మేత్యియులు 
ల | జీ 

దీనిచే ఏనుగ చెవి చెట్టు అనియు నందురు. 

బలునుచెట్టు-లా. Webera Tetran- 

dra. Canthium Pasaiflorum, బలుసు 

చిన్న 

బలుసనియు ద్వివిధము. బలుసుకూర పీతృసి)తి 

యని బాందూగ్భహాంబుల )ర్చనలందు 

వండుదురు. కూర్త పచ్చడి మొదలగువాట్లకు 

భోజనపదార్లముగ వాడుదురు. 

దీనిచేరు. నూ న్రుణెక్క లేక ఆకుల రస 

కపాయచూర్లములందు అతి సారవిశేచనములు, 

సిళ్ళపి రేచనములు, ర క్మగహణులంగట్లి టై కిములం 

జంపీ వాటిని వెడలించుక 8 కీ గలదని చెప్పండి 

నప, బలుసాకు చలన శప సమ సగ హణులు, 

వింశతి మేహములు, అన్ని పైత్యములు నివారించి 

జంరము రాకముడ 
పీ 

బబుసుకొయ పుడయును ఈ గుణముచే 

నాపునస చెప్పంబడినది. 

క లవందురు, 

బళ్లరియాదెశప్రభుత్వము- .ఐకోపా 
ఖండమునందలీ చాల్క్మను ల 

నొకటి, ముప్పదితొమ్మిది వేల యన్మిదీవం దల 

యెనుబది చతురపు' మైళ్ళ వై శాల్య Sn 

ఏబది మైమలవమీల జన సంఖ్య యనియు 6 జెప్ప 

న. 

బల్లెిరియా నైట: కది టర్కీ ఇన్ 
యూర పులోనిది. కూర్చు హవాూమెలియాతో కలు 

పంబడీనది.(తూర్చురు మేలియా గటు చూకుండు) 
గ 0 ట 

శ = re హి చే క 

బల్రక్కనళలుట్టు (ఆన తలలు 
చూడుడు.) 

ఒ లొ కానిచెటం-- (ఏను6 గుచెవి నేమ చెట్లు 
@ అ ' గ! 

చూడుడు.) 

_బల్లాల శాఖ క్రతింయులు-(4[ తీయ 
కులము ees హహపొయిసల బల్లాల స 

యులు చూడు 



బలీపొటు 

బల్లి పహ జ బల్లిపాటునక ఫలములు. 

శిరస్సు ' కలహము, ముఖము బంధుదర్శనము, 

శనుబొనుల నడుమ రాజానుగహ హమ్కు పే 

పెదని ధనవ్యయము, కిందిపెదవి ధనలాభము, 

ముక్కు-చివర రోగము, కుడిచెవి దీర్దాయువు, 

ఎడమచెవి వర్తశలాభము, నేతిము ఖైదు, 

గడ్డము. రాజ దండనము, నోర భయము, 

కంఠము శ్యత్రుహోని, కుడిభుజము rr 

ఎడమ భుజము ప్రీసంగవము, కుడీముం జేయి 

Es ఎడమముం జేయి రోగము, స్పృనయుగ్మము 

దోషము, ఉదరము ష్. రొమ్ము, 

నాభి న 

పాలా, వ శుభము, 

వ్యయము, లింగము దారిద' వము; బట్టకొన 

మృత్యువు, ఈ త్ర ండ 

పాంంకినను ఫల మికెయని 

పక్కలు సుఖము, వాదము 

ఈ 

గళ్ళు ధన 

ప దేశములయందు 

జావీయున న్ 

'బల్లెనీద్వీపములు- అంటా బ్ర ్యయందల 

ప 
బ్; 

జాన్ బల్లెన అనభాంగారున? చున్న స్ 

ఫై ఆయన  ఏట్రిని తిమింగిబములవేంట కే చని కను - 
a 

నాశ నంట, అది కరన. ౧౮౩౯ అని చెప్ప 

బడినది, 

ఎ 

4 క్లరాగము (North 6206) నుండి 

ఉ తరముగా రెండువందల ఇరువది మైళ్ళదూర 

ముని చెప్పంబడినది. 

బల్గెనులు-- త ఫ్రింటికాలమున స్ ల 

హములందు వేటటలయందు ఈశెలు బలెములు 

వాడ (బడు యుద పరికరములగునాయు ధములుగ 

నుడెను, ఇవి యనేశభేదములగు నాకారము 

లతో౭కేయ(బడుచుండీ నవి. భరత దేశమున చే 

గాక సౌఢట్లాండు, ee Wa 

మొదలగు చేకములందుం గూడ వాడుకయం 

1 వ రం పరిగణింపలుడిననాండం చుండినవిం . 

2102 బసవరాజు నాగందికవి 

అందు ఈజులు పొడుగువాటి కబ్ణలకడ 

నమర్చ(బడియుండును. బల్లెము లట్టుగాక పిడినే 
చేతంబట్ట _నెయుండుసవి, 

బవేరియారాష్ట్ర9 ము-ఐరోపాఖండము 
లి గస క 1 మొక చేశము,ఇందు. 

రిటరీలు కలవు, ఓకటి షై 

యా బేశవు నర నున్నది; రెండవది 
“రెనునదికి పశ్చిమమున నున్నది. 9ది చిన్న 

రిటరీ, దీనిపేరు రెయినివ్స వేరియా యని 

యు, పెలాటినాటి యనియు నందుకు. _వెశౌ 

ల్యము 3౦0000 చతురపుమైళ్లు, దర్భుసపిజూ 

ప'భుత్వమున చేరియున్న ది. (జర్మను బెళము, 

ఐరోపాఖండము య. ప్రజలు రోము 

న్కా-తలిక్క కే “ సవులు. "దేశము. పీఠభూమి. 

క కడ డలు కలవు, 

పధానస్థానము. 

ఇసారునదీతీరము. ఇది చా / 

న్య్యూనిచ పటణము-- | వ్, 

తచితములు, 

చేతచితములు, విస్తారము చేర్చే సిల(యుంచిన 

సన్ గ బా సేగంనిన పటణము, 
య ౧ (స) 

పే గ్పుబర్లు( దీ లైన 0198 )-క్న దీతీషము. 

మ రోవమనులనాటి వెశాాణము, 

శేటిస్ళాన్ పురము-- దేన్యూ బునదివీరము, 

బపవ _త్తీరదుగ్ష ముగల పురము, 

నూ న్నరు పురము- ఇందు జేబుగడియార 

ములు తొలుత కనిపెట్టబకౌనంట చిన్న పిలలు 
CA) య 

ఆటవస్తువుల నతిసుబభముగ నీప్టురియందు 

చేయుచుందురు. పసివాలు రిటి ఆటవసున్సలు, 
ర వూ! 

(T0y5) చేయుచుంట నచ్చెరువు గొలి"పెడిని. 

_ ప్పైరీన్ పట్టణము- రైనునదీతీరము. లేస్ర.. 
బట క్ర), నె, ౧౫౨౯ లో రిఫార్మరు అనంబడు. 

న్ 
ముకసంస్క- ర్తలు పోటస్టాంట్సు అను పేరు 

పడసిరి, స్ో సర్వత) | వ్యాశించెనంట, 

నరాజు నాగేంద్రకవి -- అంధ్రకవు. 



బసవాచార పండీతాౌచారములు 

అజువేలనియోగి, తండీ చీరు పాపరాజు, రచిం 

చినది. ఆనందసుంద రీచాతుర్య విలాస మను 

(ప్రబంధము. 

బసవాచార పండితాచారములు--- 
“బస వేశ్యరునివలన ఆచ్రరింపంబడి వఏర్పణుపంబడిన 

క శవ వీంగాయతమతవిథాన శీవభ కికి బసవా 

మలికొకున పండీతునివలన 

అఆచరింపంబడీ ' అదివజే ఆచరణయందున్న 

"వేదో కమగు ఆగమవిధాన శీవభ (కసం 

డారాధ్య చాహ్మణు లాచరించుచున్న ) పండితా 

"రమనియు చారినుండీయె పేరు లందినపి, 

(బస వేళ్యండయచూ తుడు. మల్లీకార్థునపండితులు 

చూడుడు, ads oe ayy 

శెవ్రలు చూడుడు. పీ సీరశె వలింగాయతమతము 

చూడు(డు. పాలకురికి సోమనాధుడు చూ.) 

బసవెశ్చరుండు (మండ్రంగి బసవ 
“రెజు)----ఈమహాతు దు కన్నడ బాాహ్మణుం 

డున జన్మించి చి ఉపనయనమును నిరాశరించి, 

గాయలదీత్ష నందక, ఏరశెవ పంచాచార్య 

సిద్దాంతమ తొవలంబకుం డ్ 

మొనర్చుచు, బిజ్జలభూపతి రాజ్యమునకు 

(బధానమం తీగ కొంతకాలము పనిచేసి ఆ 

మతము నుద్దరించుచు, శివభ క్రిని తనప్యువర్హ 

సము బోధించుచు, పెళ్క-ండను లింగాయత 

మతీసంఘమునక జేర్చినవాండ ం (ఏరశై వలింగా 

'యతమతము చూడుండు, ఆ బజ్జలభూపతి రాజ 

షారమనియు, 

ఆ మతీప్రాచార 

ధాని కల్యాణపుర మిప్పటి పోలాపురమున కీరు 

వదిమైళ్ళదూరమునం దున్న డి, 

లింగాయతు లీమహాత్ముని జగ ్రేశికుండని 
భక్తి సల్పుచున్నారు. జంగమ చేవరకులజులు, 

లింగబలిజళివయోగకులజులు, చేవాంగ(ఇప్పటి 

చేవచాహ్మణ) కులజులు, సిరిని ముహాభక్తుం 

డగు మతద్ధారకునిగ భ్ క్రిసల్పుచు నంది కేళుని* 
యపరావశారముగ నెన్ను చున్నారు. ఇంక 
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నారాధ్య ఛాహ్మణులగు శెవులు “నశ ముని 
రా ap, 

యాచనయా వూ భువి Uy 

ణా మాగతమ్ 

మహాతం శ్రీబస వేశ్వరం భజే” యని శివ 

పూజకుముం దొనర్పుగణ స్తవమునందు భజిం 

చెదరు. 

ఏరిది కన్నడ దేళో త్రరభాగమున హీంగు 

ఛేశ్యుర (నావాంగుశేశ్వర) పురసీముయందు 

భాగ పాటి యను గానము. అదియె జన్మ 

స్థలము. తండ్రిపేరు మండంగి మాదిరాజు. తలి 
థి _ ర 

వృష రాడప రానతార తా 

మాదాంబ. జ్యష్టసోదరి నాగాంబిః భార్య 
ఖ 

వేరు గంగమాంబ, మేనమామ (మాడాంబ 

సోదరుడు వాల బేవ్రండు. ఈ 

శపృభుండగు జిజ్జల భూపతికడ పిధానొ 

వ్యోగగ ప డనియు, ఆయన 

యనంతర మే బసవరాజు గారు బిజ్జల భూపతికడ 

ప్రధా నమంతయై కొంతకాలము పనిచేసి, 

మత ద్వేషము కలతలుగలతుగ | (పాణములు దక్కిం 

చుకొని, పదవిని వదలి స్వస్థానమునకుం డే మత 

పిచారమున కొలము( బుచ్చుచుండిరని చెప్పం 

బడినది, ఈ ముహాత్ముండు శివభక్తి en 

జన్మించిన కారణజన్ను( డని చెప్పంబడినది. 

భాగవాటికి పదిమైళ్ళ దూరమున గల కప్పుడ్ 

సంగ మేశరశివమై తము నత లిదండులాచరిం చిన 

నంది కేశ (ర, నత ఫలితముగ బస వేశ్వరులు వారిక్ 

గలైననియు, శ వదీమోపరుండును, విద్యలు గజ 

విన చేశికండును, జంగమమా హె పాళ్వరరూపధారి 

యునగు సంగ మేశ్వరుం డె యనియు: జెస్పంబడి 

సద: ఎర సహధర్మచారిణి గంగమాంబగారు 

ఏరి మేనమామయగు బాల దేవ ఫుతికయే, పీర్రి 

తలిద రత రా శ న్నడ ఆరాధ్య శ ణులని 

కొందబు పరితీలకు లనిరి, వీరజన్మకోలము తెలి 

య రాదు. నతి క్ర వె. ౧౦౬౯ లేక ౭0 

పాింతేమని సుపిసిద్ధప పరిశీలకు లగు బండారు 

ప్రముఖుడు 



ఖసుటోలాండు 

తమ్మయ్య దేవర గారు సిద్ధాంతీకరించిరి, జెనుం 

డగు బిజ్జల భూపతి వీర శవ్చలపంగల్సించునొ 

కోర్యంజాలక జగ కైవుండను లింగాయశతపఏరుండు 

బజ్ఞ లభూపలిని పరిమా ర్చెనంట. 

బస వేశ్యరుని మేనలు(డు 
రూ 

సుతుండు) చెన్నబస వేశ్వరండు బస వేశ్యరుల 

(నౌగమాంబ 

సండ్ర; వారికిం బీదప మతీవ్యాప న.) కు 

గడంగ్కి లింగాయతులు మొదలగు శనుల నడి 

చెను. బస  వేథ్వరులు erg మేశ్తరర రగీవలీంగమునం 

డైక్ళమై రని యందురు. (బసవాచారపండ కొ 

వారములు, ఏరశే వలింగాయతేమతము చూ 

బసుటో లాండు మీ ల యం 
దిది చిన్న కెరిటరీ, ss 

౧౦౦౦౦ చతురపుమైళ్ళ 

'డెటటుకమోవ నరు అధిశాగవ ముకేగంద 

లిపంయడుచున్న దం (దట్నీణా మీకా శరాయలః సు 
Es 

సలం. నాశ భం కా (చకోకోట్య 
యాతే @ 

మండ లరాజ్లము చూడుడు. 

బస్తి (క్రియ) — యోగాభ్యాసమునకు 
అలలే లో 

వాత నుత చష్మదోషసంజనితరో గముల బికోధ 

ములు గలుగకుండ నిశ్చాధకముగ పాణాయా 

మాభ్యా సము నడుచుచుండుటకు హట్మియలు 

చెప్పబడినవి. (యోగాభ్యాసకి | మాషట్క-ము 

జ. అందు బ య యొకటి, ఇది 

జలబ స్పి యనియు ప సి యనియు నిరు తేజం 

గులు, ఇవి చాలనేర్చుగా నడుపవలసిన క్రియలు. 

౧ జలబ స్తి- ములబంటిసీట ఉత్కటాసన 

ముననుండి జలమును గుదద్వారముగుడా 

లోనికి వీల్చి లోన కడిగి తిరిగి యాద్యారము. 

ననే బయటికి వదలివేయుట, 

౨ స్థలబ స్టిక)ియా భూమ్మివై పక్సిను తౌ 

నాసనముననుండి అశ్వనీముదితో వా యువును 

అహంచనపిసారములు చేయుచు కడుపును నలు 

ముఖముల ల 
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'జలబ్యస్టివలన గుదావరాదికములు కొన్ని 

రోగములు రాకుండ నివారింపబడి రీరకాంతి 

వృదియగుటయు, సలబ సివలన మలబద్గము,, 
అధి థ్ ధి 
అజీరము మొదలగు రోగములు రాపుడ 

ణ 
జర కాగ అభిన్ఫ సందు ఎయు. గల్లునని చెప్పం 

బడినది, 

బహనుని నృపవంశము పీరు 
5; వె ౧౩౪౭ మొదలు ౧౪౮౯లో చీలిన 

వణుకు గుబ్బగ్ష రాజథాసిగ నర్మచానది మొదలు 

నౌ నదివజికుగల నడుము సీమల నేలినన్ఫపులు 

ఏరయందు పేర్కొనందగిన నరపతి అలాణదిగి 
౧౧ 

అనంబడే డిననృపుండు 

వెతక రంలో బహమని రాజ్యము 

ఐదుచీలిక లై చిన్న రాజ్యములుగ నయ్యాను. 

౧ వీకార్, ౨ బిదర్, ౩ అహమద్నగర్, 

ఈ బిజాపూర్, ౫ గోలకొండ, 

బహమా దీపములు 
ప గ pers పసిఫిక్కు 

(Bahama 

న. నశటు అ 

Pan 1 మూడు ద్యీపసమూహము 

లలోని యొకద్విపసమూహము, బహమాది(ప 

క సెక్కు_లు కలవు. అన్నియు బిటీషువారివి 

ఏటిలో నొళద్విషము పైననే క స్ట సర ౯లంబసు 

గారు తొలుత దిగిగని 

తీసు చూడుండు). 

బహరెయికాద్విపము-- అశేబియాకడ 

నున్న ము త్యాలసలాపముగల ద్వీపము. బిటీషు 

నారిది, 

బహలరెల్ యామిన్ ఎజ్జసము ద్రమున 
(Red 562) కరబ్బు ్రీచ్చే రిడియున్నారు, 

శౌప్పంబడినది, (వెస్టెం 

బహవల్యూర్పంన్రానము--పంజాబు: 

చేశ్గమున(గల బ్ర టీషురటీ, త సంస్థానములు ల 

లోనోొకటి. ఘారా, సింధు నదులమధ్య నున్నది. 



బహిర్యాహినీనది 

ఘానానదిి విపాథ, సక్పెజినదులు. కలిసిన 
య 

సంయుక్త ప్రవాహము. వెగౌల్యము ౧౭౦౦౦ 

చతురపు మైళ్ళు. ఘారానదీతీరమున నున్న బహ 

వల్చూరు రాజధాసి సశుజినదికి తొలింటి 
య య 

చేరు.శతేధ్భ, 

© అఆ ఫా ee వ్ ల హద 

బహిర్యాహిననది (అంత ర్యాహీనీనది 

చూడుడు). 

బహుచ్చిద్రఘటప్రది పన్యాయ సవర 
కన్న ములు పడిపోయినకుండలోని దిపమని 

యర్థము, 

బహుతల్స ద్వితీయ? వణ బహుళ 

ద్వితీయ. పర్వదినము, (పండుగలు, పర్వములు, 

(వతేదినములు చూడుడు.) 

బహుమింధగోూ త్రము -(శండిలగ ణము 

చూడుడు.) . 

బహువమాత్రవమ-(అళిమూ తైము చూ) 

బహురథు(డు-- పూరుసంతతి. చంద 

వంశమేతి యుడు. తండి పురంజయుడు, 

బహాంరాజకదేశనా యమా ఒక చేశ 

మునం దనేకగాజు లధీకార మున క్రై క్రలకాంచు 

చుండుతటీ, దెళపుసిజల కొత్రిడి గల్లి బాధా 

కరము మై యుండును, అట్టిదుస్థితీం చెల్బు న్యా యము. 

బహుళ — ఉత్తాన పాదుని సుతు(డైన 

6 లృముని భార్య ఈమెలఅ యోగ్యునాలనివెప్పం 

బడినది, 

బహంలొశ్ళు (శ మిథిల 'దేఛాధళుండుం 
శీ) కృష్ణుని ౩ కాలమునాొటివా+డు. పిష్టుభక్పుండు. 

అకాలమున నే మిథిలానగరమున శ్రుత 'దెన్చండను 

మజీయొక సిస్షుభ క్తుం డుంజెననియు, ఇర్వురకు 

నాశనార శ్రీకృష్ణుడు దర్శన మిచ్చె ననియు 

జెప్ప(బడినది. 

బహూదక సన్యాసాశ్రమము- యు 

మచతుస్టయము చూడు(డు,) 
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బహూాదకి బహూదరి గో త్రము ల్లో 

(శాండిలగణము చూడు(డు.) 

బహూనా మనురోధో న్యాయము టా 
అందజను సంతోవెట్టుట దుష్కరకా ర్యమని 
భావము, 

బహూనా మునుగ్రహె హరాన్యా యము- 

ఫొంద శెకస్టుల్లై క ముల యతి వేగముగ 

జయమగును, నూలుడారములు తడై బలపడి. 

తేగక నిలుచును, 

బహూానామునునురణ న్యాయము 

సంఘుమరణముం దొకవిధమసశాంతి యుండును 

గాని ఉగికే యుండదని భావము 

ప్రజ 0ల్రచ్పనిషత్తు-ఇందు శ న్రరీరపురుష. 
వ్యూహము, ఛందక పురుషు EE ము, వన 

పురుషవ్యూ హా హముమహాపురుపషవ్యూహము నని. 
లి 

నొలు.పూో గ్రహములు చెప్పయడనవి, ఈన్నా 
౧ 

యమువలన నాయా స్టలముల mre? 

ఆయాయి్హాములు చతుహ్య్యూహములంగార్చి. 
( 

యెబుంగ6దగునసి భావము, 

బల్లా న ంజిల్లా-.- ఆంధ కర్నాటక దేశము. 

లందు "చ్యాసించియున జలా, 
ఇవి 

పట్టణము, ప్ర విపంటకు = వందన ష్ ప 

బశ్థర ముఖ్య 

స్థలము. ఇట క్రీ శ్రీకృష్ణరాయ సారగభామునినాటో 

మునే సదుర్తము కలదు. 

దారి కూడలిసానము. న్ అంధికర్నా టక 

సామాిజ్యపు తొల్ఫింటి 

జీర విజయ న గరు పాడు 

రాజ్యము చూడుడు. ఆదోని గొప్ప దుర్గ 

స్థానము. రాయదుర్గము, కొత్తూరు, సామేహల్తీ, 
అ చేజుపట్టణములు. దీనిని ఈత 

యనియు పష మ్మ 

బాంకిరేటు (Bank ₹221థ--ధాన్యము 
ముద లగుదినునులు స్థానమునం చెంతనటికు. 

ఆజకారాసువట యినుప 

జభానసిగ నుఖర్న 

౮ న. 
హలము, (విజయనగర 



"బాంకివ్యా పారము 

. నిల్వయున్నవొ చానింబట్టియున్వు _ఆవస్లువ్ర 

న శెంతవజకు వికళయింపంబడ 

'నుండునో దానింబట్ట ము, వెళ్ళుట కెంతవ్యయ 

మగునో దానింబట్టియు: వాట్టఏలువ లప్పటప్పట 

హెచ్చుచు తగ్గుచు, మార్పు నందుచుంగును. 

'ఇదియె కపి వసు స్థవ్రలయొక ,-విలువ. 

ఇటులచే వ ర్షకపుటవసరములకు నమ్మకసు 

అగువ రకులకు హోమిా_పె బాంకి వ్యాపార 

మొనర్ఫు (వడికి అప్పిచ్చు) సంస్థలు(బదుళ్ళు) 

'అప్పిచ్చుచుండును. వారును తమయవసరముల 

గకుప్పకొన్ని తీరుగ ee తమకు, జేరిన 

తోడన అవ్పీచ్చి నవారికి వ వః నో మూల్య 

మును దీర్చి వేయుచు౨దురు. వ్రటుల నిలయున్న 

FRR అహ్వుతీసికొనినవారి అవసర 

ముల ఒ క్రీడినుండియు, అవ్బిచ్చు బాంకి ముద 

లగుసంస్థలు తానుస్పిచ్చుమూల్యమునకు నడ్డి వం 

"నేర్చుజు! దుచుందురు. అవసరము లధిక మగు వర స్త 

కాధిశ్ళ కాలమున న్ట గేటును ఎమ్పుచేయుచు, 

తగ్గియుండియు డబ్బు నిల్యయైయున్న త జిని న్న 

శేటును తగ్గించుచు, మాక్పుకొను చుందురు 

దీనికి బాంకిరే టనిపేకు అనయా చఛాంకి 

వారు తత్కాలమున కప్పిచుచ్చు-నో ప్రీసిఫా 

వడ్డకేటు అని భావము. 

బాంకివ్యాసొరము (Banking busi- 

ness )— సొమ్ము సిల్వ్యయుంచి, దాసనిలానా 

న (ఇచ్చిపుచ్చుకొనుట) వ్యాపారములను 

నడుపుసంస్థకు 'బౌంకి యనెదరు. 

బదోలిచ్చుటయు, తిరుగ రాంబట్టుటమయు నని 

భావము, దీని నిజత ల్యే మేమన భదరినుగు 

కావ్రగాన ప్రజలు నమ్మి తమనిలువద )వ్యము 

నట దాచుకొందురు, ఇట్టవారు కొందు వడ్డి 

Tons శేనలము భరతే అటనిల్వయుం 

చుటయుు, కొందరు. స్వల్బమగువస్తకి బాంకీకి 

బదులిచ్చు టయు నెయున్న ది. 

అన6గా 

2100 'బాంకీ వ్యా పారము 

అట్టి మూల్యమును బాొంకి అర్హ్మ లగువారికి 

జ్యాగతయగహామిాపై నెక్కు_వవడీ ్లీకి బదులిచ్చి 

బొందుచుండును, ఇందు వడ్దిలేని 

మొదటి పద్దతికి క ర్నెంటుఎక్కొ-౦ టనియు, 

డిగల రెండవసద్దతికి డిపోజిట్ల౦ియు నందురు. 

దానిందీసిక కొనుటప నిశి అ నెదరు. 

కంక వ సు పలువిధములుగ 

నుండెడిని, అం చెదు ముఖ్య ములు. 

లాభము 

౧ సేవింగ్సుబొంకి- వ తలు స్యల్పమొ త్ర 

ములు చాచుకొనుట శేర్చాకెనది, దీని“కె 

వారికి స్వల్చ్పవ్వా మాత 

మొ త్రములుగూడ వారినుండి గే కొనుచు, వారి 

కవసరమగుకణి తిరుగ నిచ్చి వె చుచుందురు. 

చాంకి నారికి ఎక్కు-వవడ్డ అన్ఫు లనుండి వచ్చుట 

మిచ్చుచు, తక్కువ 

వలన లాభము చేకూరుచుందును. 

9 జాయంటుస్హాకు బాంకి- ఇవి వయుతాన్య 

లందు ఏయే చేనములందు వ్యాపార మొనర్చ 

నిశ్చయించుకొని యుండునో, అచ్చటచ్చట 

శాఖలు (Branches) గల్లి లావా బేవి కొను 
గోలు (కొనుట, అమ్ముట) న్యా సాము లొనర్చు 

చుంజెడిని, ఛ్యార్లుచాంకి ఆఫ్ ఇండియా ఇట్టి దే. 

3 వంటే పనల్ బాంకి- అన్య గాజ్యము 

లతో వ్యా వారపు లావా చేవిలను se: 

ఇట్టిడి కి వె. ౧౯౩౦ లో జేసెల్పురమం 

చేర్పాటు చేయబడిన బాంకివంటిది. అన్య దేశ 

న్యా వారముల బ్రా 

"_— 

సేల్ (సంస్థానపు) చాంకులు-శ్తవి [ప్రభు 
ఇ. స్త డ్థకాభివృద్దిశ 

 సలాతీర్మానములు వ్నికి వ 
9 

యాం 

సంస్థలు, అమరికాసంయు క్ర రాష్ట్రములందలి 
థి | 

ఫెడరల్ రిజర్వు బొంకియు, అస్ట్రేలియాయందలి 

శామన్వెల్తు చాంకియు నిట్టనియె, 

నీ ఫారెన్ విజ గెస్. ర అన్య చేశవు 

లావా చేపీలే ప్రధానముగా. గలవి, ఇంగాందడు 



బాండు (పత్రము లేక దస్తావేజు 

నందలి రాత్ ఛీలు బౌంకియు, బేరింగు వాంకి. 
పం శే గె 

యు నిట్టిపియె, 

ప నిట్ట బాంకుల వ్యా పారమున కొన్ని 

పరిశాషా జప పతక కలవు. (భాంకి అఫ్ 
కృింగ్నండు చూడుడు. 

'బాండు (పత్రము లేక దస్తావేజు) 
Bond — (వాణిజ్య పరిభా హాపదము) సర్వ 

_సాధారముగ సత స ఇందు 

జరుగంగల జరగుపనిని చేసినవారిని ముందు 

విధులు మొదలగునని వీవరింసంబడి, దస్క-తు 
మొహురులు మొదలగునవి యుంచంబడి, అవ 

సరమగునేని సావీసంతకములు . రిజస్టేేవను 

చేయ(బడియు నుండునది, రసీదులు మొదలగు 

నన్ని కాగితములను పత్రము (Bond) లను 

యందురు. స స్పభుత్యముగాని, ఒశ Corpora- 

tion సంధఘముగాని అప్పు పుచ్చుగొన్నటుల 

Issue చేసీనప పతవు అప్పులకు ప. 

Debt: అనిపేష. కసమూమ్యాటీ చలింప 
| దో ఛి య 

బడవలసిన సరకులను, నిలయుంచు' ౮౦6072 

లేక నిల(సాలకు “Bonded warehouse” 

అని కరు. ఇందునుండి సరకులు కీసుకొనిపో౭బడు 

“తతి “Customs duty” చెల్లిం పణుడవ లెను, 

ఇటులనే భూమియందు రంవ్వంబడి సారాయ 

ములు మొవలగువానసిని నిలయుంచుకొనునర్లు 

“Under ground cellars’ 

Vaults” అనిసెరు. Bonded ware 

house నం దుంచంబడియున్న  సరకులకు 

“Bonded goods’ అనివేప, Bonded 

goods వేజొకేవున కెగుమతిచేయుటకంగాని,. 

వేళొళగాడౌొనుకు తీసికొనిపోవలయునని గాని, 

Customs house ఉద్యోగుల యనుమతి 

పత౧మునకు “Bond note” అనిపేరు, 

బాందాద్వీపములు-- డచ్చి శన్టుణ్లం 
జీసునపం చెంది ఆసమోపముననే. యున్న 

210/ 

కు ‘Bonded 

బాక్ గమ్మన్ ఆటు 

పం (డేండు చిన్న అన్న పర్వత సంబంధద్వీపములు.. 

చాందానియరాయందున్న  బాందా పురము. 

(ప్రధా నపట్టణము, కొం తవజు కీట జాజికొయలుు. 

సగ్గుబియ్యమువ రృశ్ము జరుగుచున్న ది.మటీయు. 

నాపురమున పదివేలజనులు వసించుచున్నా కు. 

జాంబరా 9 స్టేటు--ఇది ఆ ఫికాఖండపు, 
నిగిటియా యనంబడు సౌడాన్ దేశపు సనో 

'సెటులలో నొకటి 

ఇది సెగోెక్తు (సగ్గుబియ్యము నకు) శురందినది॥ 

సేగోబియ్యమె మన చేశమున సగ్గబియ్యమనం: 

తపి సెగో చెట్టనుండి చవేయంబడు. 

సెగోపురము రాజధాని. 

చున్నవి. ఇది ఫ్రెంచి నౌడాన ేళములోనిదిం. 

(నిగటియా లేశ సౌడాన్ చూ, అఫికా 

ఖండము చూడుండ ) 

బాకర్గంజిజ్యిభ్రా-- బాం సాల్పురము ప్రధా. 
స్థానము. వ "స గానరీఅఫ్కల్కటా: యని. 

ఆకు (బంగాళా దేశము చూడుడు.) 

బాకుపట్టణను వయుాకౌస్పియన్ సముద 

te ;స్టలము, ఇప్పుడు సోవి 

పారింతముల శెరసనైలుగను లున్నవి. సారశీ' 

కుల అగ్ని చేనాలయ మ మొకటి 'బాకూనం దున్న 

టుల వెస?ంబడినదిం 
ఛా 

బాక్ గేవున్ అట (Ba6kgammon)- 
బది పాశ్చాత్యు లనుండి మనము నేర్చినయాట.. 

ఒకపలకను సరియగు శెండుభాగములుగ. విభ 

జంచి, ఒక్కొ_-కభాగమును నొకటివిడిచి యొక 

టిగ రెండు వేర్వేజురంగులతో 

గదులుగ విభజింపబడి యుండును. ఇందు. 

పదునేను (౧౫) ఆటకాయలలతో (ఒక్కొక 

భాగమున) ఇర్వురు అడుదురు, ఆటలో జయ 

మునకు "మః అనియు, ఎదుటికకవారిపై 

జయమునకు. అనియు. చేరిడి 

పం డెండేసి. 

‘Gammon’ 



యున్నారు. మూం౭డాటలలతో రెంకుజయము 

'లందినవా కీయాట గెలిచినట్లు తలంపంబడును. 

"దానికి ‘RUbber’ అనిపేరు. 

బాక్సింగు డే (Boxing day) — 
ఇంగ్లాండు దేశమున కక సుసుపరితగ గడచిన 

వర దారిన ఈదిసమున సేవకులకు 

“బహుమానము లొసంగునాచారము కలదు. 

బాగీర్మీ సేటు -- 
'సౌడాన్ లేశ ల. నున్న సేటు 
అలో నోకటి, సృతేంతరాజ్యములోనిదై కనమ్ 

వాడై స్రేటులతో కలిసి ఒకసులాన ఏలుబడిలో 

నున్నది. (ఆఫికాఖండము, సౌడాన లేక నిగ 

ఉియా బేశము, క క నెమ్స్పెటు, వాడే సైటు చూ 

బాగురాయణ గోత్రము-- (ఉపమన్యు 
గణము చూడుండు.) 

బాగేటిల్ లేక బా గెటిల్లి( Bagatelle) 

చది | మనము నేర్పునయాటం 

శులియరు* అతను బగా ఏరిన ది ఐదడుగుల 
రగా 

పొడవ్రు అడుగున్నర త్య గల మొక 

బలె నాడుదురు, బలయొక్క_ ఒశకడను తొ 
రుయా రా 

మిది పలపుగుంట లుండును, వాట కొవటిము 
(0 cn య 

జలు తొమ్మిదివజకు సంఖ్యలు గుర్తు వేయయబడి 

యుందును. ఆగుంటలు గుండెని వై యుంనును. 

ఆఅముదటిగుంట కడముగ నుంచంబజిన నలబం 
రు ౧౧ 

తినినొట్ట, ముదటిబంతి ముదటిగుంటయందు 

'పడునటు తోంయయుడును, వీదప నికు తక్కిన 
: ap) యం 

గంటలకు గుత్రిచేయయణయబుడు చుండును. అన్ని యు 

నిటు చెసిన జయమందినటు (ఆట గెల్సినట్లు) 
లూ రా 00 

౨) ౨చంబడును, 

బాగ్రాదుపట్రణమున రాజ్య మెలిన 

న వా బాస సెదువంథక ees 

౧ అబుల్ అబాౌస్ అల్ సఫా ches bs 

2108 బాగా దుస్పరను 

౭౮౫, ఈ అల్లాదీ ౭౮౬, ౫ హరూన్-అల్ - 

రషదు(అరబియన్ నైట్సుకథాపసిద్ధిం గలవాడు 

౮౦౯, ౬ అల్ అమిన్ ౮౧౩, ౭ అల్బమూన్ 

౮33, ౮ అల్ను తాసిం రార, ౯ అల్వాధిక్ 

రాళ£ఓ, ౧౦ అల్ ముతవక్కి-లలలా ౮౬౧, 
య 

౧౧ అల్ముంతసిర్ ౮౬-౨9 ౧౫౨ ము స్టయో 

స్పిలా ౮౬౬, ౧౩ అల్ముతజ్ తర్. ౫౮ 
యm 

అల్నుహ్హా దీబిల్లా ౮౭౦, ౧౫ అల్ముతమిదలలా 
లాం యం & య 

రాగా ౧౬ అల్ముతడిద్ ౯౦9, ౧౭ అల్ను 

కఫీ ౯౦౮ ౧౮ అలు కదిర్బిలా ౯౩౨ 
జాల an యా i 

౧౯ అల్కాహీర్ ౯౩౪ వణకు, ౨౦ అలాడి 

ఓలా ౯౪౦, ౨౧ అలు తకీవిలా గారల, ౨.౨౩ 
రు PD య 

ము సకీబిలా ౯౮౬, ౨౩ అలుటణీవిలా ౯౭౪, 

2౮ అల్లాయిలి ర్యా, రం గాగ్రా ర "కాదిర్చి 

లా జక; ౨కి ఫ్ Sa Rd ౧౮2౫, 
రా ళో 
అ = కద్ వీ అత స. _౨౮ అలు 

= 
అ 5 ళా 
జ పూరి బు ౧౧౧౮౩ 

షక్. 

వకు ఆలు MENT 

— TI “0 

౧౧౩౫, ౨౦ రాపిద్సిలా ౧౧౩౬, ౧ ము క 
శీర FR 

ఫీలి అమిలా ౧౧౮౬, ౩-౨ అలు స్పనీజిట్ బిల్లా 
౧ న బ్రా ap 

౧౧౭౦, ౩౨౩ ము సడిటి అ,మిలా ౧౧౮౦, ౩౪ 
జార ౧౧ 

నాశిక్ లీ దీనిలా ౧.౨౨౫, ౩3౫% జూహీర్చీ 
ap) 

అ,మిలాం-౨9..9౬, ౩౬ము స్టన్పిర్చిల్లా రి ళం 
యు si 0 అం 

౨౭ ముతేసిందిలా ౧౨౫౪౮. 
యా 

బాగ్జాదువురవుు-- చాల వురాతనపు 
పట్టణము. అశేవియన్ న నైట్పులో ప్రసిద్ధ సిద ము, 

తె గలింట Srna 

జ. ఇప్పు డిరాకుదేశమున మైగిగసున 

మందున్న పటణము. పరిసరము లన్నియు తాడీ 
లు 

చెట్లు, ఖర్జూరపుతోంటలతో నుండును. దూర 

మునుండి _సంభములు, UF నోములు, మేడలుగలిగి 

తిసుందకమగు పురముగాం గాననగును గాని 
న నిలుపపీధులు, ముటీకియిండ్లు చికా 
కుగ నుండును. - 

ఇందు చూడదగినవి శేలిఫ్ అరూన్ 
rE 



బాగ్టాదు మసౌల్ ఇనుపదారి 

అలిషుదు ధర్మపత్ని యగు బోబెయిదా బేగం 

న తన! న ర్వ్యాజాయును ముఖ్య 

ములు, ఇట వర్తకము కొంతవటకు బాగుగనె 

యున్నది, బాగ్గాదుండినచేోట తొల్తింట నోది 

“కాలమున సెలళెయూసియా' యనియు, కుసిపాన్ 

అనియు రెండుగామము లుండేననియు, వాటిని 

'బడంగొట్టి శేలిప్ అల్బన్నూర్ అచబ్బాసె యద్ 

అనుపే వీరుగల భూపతి ౭౬౩ ప్రాంతమున 

బాగ్టాదుపురని ర్నాణము గాపించెననియు6 జెప్ప 

బడినది గాని కొలము సరిగా కుదురకున్న ది. 

క్ర. నె. ౧౯౧౭లో 1 అంగ్లాక మణము జాను 

. _స్టంబూల్ (కాన్ స్రాంటినోపిల్ ) నగరమున కవ్య 

లియొక్డునుండి పాదరుపాపా అనంబడుతావు 

నుండీ ఆసియామెనరు, ఉ త్రరమెసపోటమియాల 

గుండా 'బాగ్గాదువటికు ఇనుపవాట కలదు. 

దానిని 'బాగ్తాదు రెయి ల్యే యనుచున్నా రు. 

బాగ్గాదు మసౌల్ అనుపదారి_ 
(Traq Railway) నాడుకయం దిట్లున్నను 

నిజమున దీనిపేరు ఇరాన్ రెయిళ్వే యని 

యున్నది కాని భరతచేశమునం డాపేరు 
వాడుకలో లేదు గాన బాగ్గాదుమసౌల్ ఇనుప 

వాట యస (నాసికిమి, బవ మెసపెశుమియా 

దేశమునందు మగ్ నదీతీరమందున్న పడవల 
శేన్టలును, ఒక పాటీ వ ముల ,నెయున్న పి, 

గ చౌగ్గాదు శకేలీఫాలనగర వుని, (శేలిపాల ep 

థానిగ నుండిన తావని) అ శేబియనునైట్సు కథల 

నుండి యల్ల రెటు(గురుదు. దిని పాముఖ్య 

మాం ధచెశమున కంతేగా. తేలియకున్నన్కుకొం 

మాము తరువాయిగ నై రోపాఖండమున కరుగు 

భూమార్ల మగుట నాంధు తెటుంగం దగినది. 

చాగ్దాదున కు త్తరముగా_౨_౨౦ మైళ్ళదూరమున 

నుసౌల్పుర మున్నది, శై 

-టొడ్డుననేపోవును. ఈల యోమార్లము పూర్వపు 

“గ్రా ర్వానామాగర్షముల (పాముఖ్య మును తగ్గించిన 

దని చెప్పక తప్పదు. 

4 సని పశ్చీమపు 

2109 పాటపై నడుచు 

మెసపొకేమియా దేశము మైగిస సుయూపి 
టీసునదుల మధ్య నుండు గొప్ప ఫలవంతప) దే 

శము ఇరాకురెయిల్యే పారశీకసంయుకాగి 9 
గుడమునందలి బసాకేవునుండి బయలు చేజ్, 

కీర్యూ- సంధి మందుగా మసౌల్ చేర, 

దట ణాభిముఖమె చాగ్దాదున కరుణను. కిరక్కూ 

సంధినుండి ఐరోపా కరుగుట కిదివజ కే యినుప 
బాటలు కలవు. లండనునుండి క్రిరూ_ సంధి 

మసౌలుపురమునందలి నేవ్రలమిందుగా బాగా 

దునకు ౨౮౮౪౦ మెళ్ళుండు నని చెప్పబడినది. 

ఇంక కిచ్య్మూ-సంధి చౌగ్గాదుపురములకు ననును 

నుండు కా్యారఘానుసంధిలో బండ్లు మార్చుకొని, 

"వేటు _లెనుపై నటనుండి ౧౨౫ 'మైళ దూరమున 

నున్న ఖా నీవ్రుకమున కేగి అటనుండి ౫౦౦ 

మైళ్ళదూరమందున్న రాజధాని థా ఇశాన 

( శుహిరన్ ఏనగరమున Seg 

కలవు, 

హద్దుననే యున్న తావు, (మనాల్ పురము. 

చూకుండు. పారశీక దేశము Se 

బా ఫారాలు శాఖక్షతిియులు- ( బూాల్లు 
క్యు సర యులు చూడుండు.) 

బాటపై నడుచుపద్ధతి- భకక దేశమున 
తొల్లి ంటి కాలమున చాట నడుచుపదతి అధి 

కులు ం క్రడిపిశ్క-నుండియు Sse కశష 

ఖానికాన్ పురము పారశీక రాజ్యము న 

జ 

పక్క-నుండియు నడుచుట ఆణారముగ 

నుంజెను, ఒకరి నొక రెదుర్కొానుతజియు నిదే 

పద్దతి, షు. దలి పెక్కు దేశము 

లం దిదియె సిథానము. ఇంక్ నింగ్లాండునందు 

గుజ్జముల పై స్యారిచేయుట తొల్లి పోయాణ 

rr గుజ్జమును గుజ్జపునాంయ ఫు పట్టు 

కొను నెడ కమ వైవునుండియె గుట్టము నెప్పటయు 

నావారమగుటతో నడుచుట చెకను.నె ఫు 

నుండి ఏర్పడెను. మజీయు సెదురుగనడిచినచ్చు 

నారు కుడవెప్తున నడుతునటు (వారికిని తద 



భబాడీద చెటు 9110 
(a 

ఎడమ వెపే యగును.) తమకుడివెపు సగము 

బాట. వదలివేయంబడుచుండుట యాచారమై 

కడకు English High ways Act of 1835 

వలన పద్దతియయ్యను. అంగ్లపాలనమున భరతే 

“దేశమునకు విధింపంబడి చేటికబ జరగుచున్న ది. 

ఇటలీ, ఫోన్సు మొదలగు సతర ఐరోపా చేశ 

ములబౌటకు కుడీ “వెవునుండి వడుచుట ప పద్దలి, 
4 

వంక నదులయందు సాధారణముగా కుడి 

_వెపునుండియె పడవలు నడుచును. స్టీముపవరు 

గాని మోటారుపవరుగాని గల యోడలుతొలంగ 

ఏబలమును లేక గెడలతోం గాని, 'తెడతో గాని, 

తెరచాప. వలనంగాని నడుపంబడుపడనలకు 

మూగ గమాయ వలయును, 

వ్ వాంపవలన బలముగ పరఠుగికుచుండు 

ఏడవ న్స తేడ్డవలన న గడలవలన నడుపలటుడుచుండు 

పడవలకు 'తావిచ్చి తెలంగవలయును, తీష్యు 

కొనుతత్ర నీటీప త చ్చుపడవల 

నడును నుండనవలయును, వాట నదుర్కోను 
0 

శేగు పడవలు పక్షుల ("ఈ పవాహమున కదు. 

నురిడో 

దమలులోనున్న వం 

బాడిదచెట్టు-- 

యనియు, ఎజ్హపూవులు పూచునది 

నడువవలయును. ఇది భరతచెశ్లమునం 

'తెలబాడీవ 

ఎజ్జుభాడిద యనియు, పచ్చపూవులు పూచునది 

పచ+*బాడిది 
0 

ల Erythrina Indica. సం పారిభద 1, 

ఆయు లకు పా రి “కుది ఏత 
బహుపువ్చుః, రే కృపుష్పః, (ఎజ్జ బౌడేద చెట్టు.) 

దీదిచెశ్క_ ఆకుల రసకపొయములు సెగరోగ 

మును నివారించు ననియు, కర్గరోగములుు, క్రిమి 

విషదోవముల హారించుననియు జెప్పంబడినది. 

బాడిదకట్టబల్లలు వాల తేలిక (చులకన 

యనియు తోవిధ భేదములు గలది, 
J 

గాసుండునుగాన “సవారీలకు, టంజనులకు వాడు 

దురు. చాడిదలందు తెల్లపూవులు పూచుజాతి 

ఎప్కవగుణము. చేయు నందురు. పచ్చజాతి 

తెలపువ్వులు పూచునది 
ష్ 

బాణసంచావిద్య 

వాల అరుదు. ఎచ్చటనోగాని గానరాపన్న ది. 

చాడిదపూవుల రస కపాయములు కడుపులోని: 

బల్లలు కరగించ్చి శూలనొప్పుల నివారించును. 

" బాడెకా ((గాండుడబ్బ) దె Gen 
దీనిని సర్వసాధారణముగ చాడిన్ చేళము. 

లేశ బాడెన్ రాష్ట్ర మనియెదరు. కోల 

మునందు జర్మనీ చేశ్రములోనిది, ౫౮౦౦ చతు 

'వశాల్యము కలది. 

శెనుసదీ తీరమునకు సమిపముననె యున్న 

కారల్పురూహీ పురము సం రః నెకొ' 

ర్నది రె శెనీ నదిలో సంగమించుతావున నున్న 

మానే నైైయిమ్పురము గో ప్పవ ర్ర క నక 

ర్న దీసీరమందున్న హాయి డెల్బప్పపురము పుర 

తెనప్పు సుప్రసిద్ధ న న్న కావు, 

“రెనునదీతీర _ చాజెన్సురము సుప్రసిద్ధ 
మగు Baihs ఉస్ప తావ్ర్ర, కాన స్టన్సుసరస్సు 

అరముననున్న కాన్ స్టన్సుపురము వరక పాన 

(వగ పాఖండము, జర్మనీ చేశము చూడుయం) 

బాణసంచొవిద్య 
చెకియక్షబము “సంచు” అని 

ము దీనికీ. సరియగు 

య ఫి నది 
wo) yc) గ జె 

ల అన్నీ బాణవిద్య యనంబడినడి, 
చ 

ఆంగ్యమున నిక్ సకలకు “Pyvoteching” అనియె 

దరు, భరతే చేప్పపు చతుప్పష్టికలలో సిది అగ్ని 

స్పంభానవిద్యపం జెందినయొక శాఖ, అగ్నిని 

స్పంభింపంజేసి ( న్వాధనపఅణచుకని సి ఉపయో 

గించుకొనుట యనిభౌవము. చూడ వినోదము 

గమ, అల నం నగ్నీని జగ 

చుట యీావిద్యానిపుణలేకు పియోజనమై 

యున్నది, 

ఐరోపా బేశములం దగ్నివిద్య యుద్దములం 

దుపయోగించుశతన భ్రరతచేశమున, 'కెశుటో 

ఆసంగతి వారి _ అన్న బాణవిద్య గ కొందజుచేః 

దలంపంబడియుండనోఫును, గాని యాదినామ 

మన్నీస్త ంభనవిద్య యనియే యుండెను. 



ఐరోపా చేనములందుంనూడ బాణసం'చా 

వినోదములు వాడుకయంచే యుండెను. ౫ఫా 

వ్స్ను నళ ప్పవకారు(డాంగ్ల చేశము కు 

పాల్సేయం బయల్నించుచు, పార్గ మెంటుసభొ 

భవసేముకింద సౌరంగమును తన్వి తుపాకి 

నుందును కూరి నిప్పంటింపం బయత్ని ంచుచో 

పట్టువడెనంట ఇది క్స్ వ. ౧౬౦౫ నవంబరు 

౫ కేదియంట. నాండాదిగ నేకేట నవంబనె దవ 
తేదీని బాణసంచాలు కాల్పుచు గొప్పసందడి 
“వేయుపండుగంగ నేర్చాటు చేసికొనిరి, 

చీనా దేశమునం దనాదిగ క్రీస్తు పుట్టుటకు 

మున్నే బాణసంచావిద్భ యం దాటీ కేజీనవా 

భుండిరి, నేటికిని చీనాజ పాను దేశస్థు లివిద్యయం 

దితర చేశస స్ట్ లెవ్య రెజుంగని చిత 1 పదర్శనముల 

వాణసంచానిద్యయం దొొనర్పుచున్నా రనుట 

కంద బుంగీకరింతురు. చీనానుండి భరతే జేశస్థు 

లాదిని అగ్నీ సంభనకళ కొక్రశాఖగ బాణసం 

వొ చేయుటయందలి మెలకువలు నేర్చి రని 

కొంద అందురు. ఐరోపాచేశములందు గీ9కులు 
తొలుత నేర్చిరంట, వారు ము మారరా hos 

ఫెర్ అనంబడు మండెడి చాివకమును సంగ 

రములం దుప యోగించికంట, సవం వన తా 

బపా 9రంభమున పలుగంథము లీవిదం పె 

ముడత (రః ఫోంచి దేశపు గంథము నను 

నదించి యాంగాయ భామయందు వెల్లడించిరంట, 

ఆదియందు సైనికోద్యో గస్టుశ స 

చిత్రములు చేసి యిచ్చెడివారంట కాని రాను 

రాను వ ర్రక సంఘములు చేయ మొదలిడినవంట, 

వ్ర ప్పైరోపాయం దభివృద్ధినొందిన దట. 

ut భరతఖండముంగూర్చి యసూయచే 

నెన్న శరేనుని వచించినను సరకుగొనుటకన్న 

యజుర్వేదము నందు, మహాభారతము నందు 
ఆగ్నోయ్య్మాస్త్రములం గూర్చినపిశంస లుంట 

యు, అశోకుని శిలాశాననములందు నాల్దవ 

2111 చా 

శాసనమున నొక యుత్పవముసం దగ్నీవర్ష ము 

ప టం వివరింపంబడ్ యుంటయ్సు, 

సూచించుచు ముందునకు జనుట సమంజసము. 

భారతీయవిధానమున నన్నీ చూర్ణ ము(తు పాకి 

మందు) చేయు యోగ మిట వివరింతుము. 

శుక క్సంచ పలాని గంధకా 

గ్ త్పలమ్: 

అర ద వక్ళ న్నక ద్యంగారతేకి 

| పలమ్ 

ర్నిలవణా 

స్నుహ్యార్కా-ణాం రసో * సస్యళ్ పయీ దా 

శన చ 

వీషా(శర్మ-రన చ్చెతే దగ్ని చూర్ణ ంభ వెలు 

సువర్చిలవణా ద్భాగాః షడ్యా చత్యార 

ఏననా 

సళ ee గంథాంగా రేతు 

పూర్వవత్ = వ 

హాసటాూ సుశేశార మెదుప స గం 

ధక మొక పలమును, పొగ. పెశీవోపండంగాల్నిన. 

జిల్రేను, చెముడు వే! బొగ్గుచూర్గ ముకపల. 

మెత్తును, సాళ్ళు గనుండి, అందు లేడుమొద 

లగువావి వెళ్ళ బొగ్గుపొడీ, అనగా వేళ్ళను 

గాని బొగ్గుపొడిని గాని వెల్లులిోసముతోతడివి 

యొుడ బెటి స్ట ంచదారంబోలినచూస్థమగంే జెసిన 

నది అన్ని చూక్తమగునని చెప్పబడినది, . ఇదియే 

అగ విధానమని మా యభి పాయ మెంతేమాత్ర 

మును గాదు. ఆకాలమున నటుతలుపంబడీనదిం 

న. నాంగ్న ప్రభుత్వము? రే 

పరశలన ల. త దీని యోగము నకం 

పజచుట మెముగు ర్రీంపకపోలేదు. అదిశాలముసే 

క తచేశమున శేదనుట కీ కసంగకి నిట నుడహా 
ఛా 

CD £9 ఆతము, .. 

ఇంతియే గాక ళు క్రనీతిలోనిఅగ్ని బాణి యోగ 



బాణసంచావిద్య 

మిటులం జెప్పంబడీనది. ఇది రంగులనుట్క కాం 

తులనుట బాణసంచా సంబంధముగ స్ఫురింపక 

పోదు, “బొగ్సు గంధకము, సురేకారము, మణి 

శిల హరిదళము, సీ సీసభస్నము, ఇంగిలీకము, 

ఉపష్క-బీడు, మైలతు త్రము లక్క, నీలిమందు, 

సరళ (కెల్ల తేగడ చెట్టలోనిబంక ) వీటి భాగము 

వివిధములుగమార్చుచు, 

బాణముల పెక్కు. రంగులుగ( 

పోవంతములణగు (21 

చేయవచ్చును 

బొాణసంవాపిద్య కించుక్ రసాయనశాస్త్ర 

జూనమును, హ _స్తకొశలమును 

డెక్కు_నకొ 

పిదర్శ 'నములను రాణింపంజేయ ను, Gn 

తోడే వ స్సు పక 

స కనులు 

కాలునపు తెయు, రంగులను, 
ఠీ శ 

పోదు. అది చే a పాశాశింప డనుట 

సర్యసామాన్యపుపలు కే గాన భొణసంచా 
od 

యంతు న ms కించి బియిచ్చు న నప 

న్ క క 4 Oc, ఆ 
rom కసి మండంపయునపి కౌండుద వము 3 

షరా 
లుంశవనలపి యుంజెడసి, 

కల్లులకస్న నతివేగముగ 

మండునసియు, చమురుగ ౦ ర్ ద 

గంధకాదులు 

నిప్పంబుకోోని 

టి a పానీ ఖీ జ” స్మ 

కెహ్క-వది పతి నుండునసియు ఎల 
A 

ks ఇన్ ॥ త శా. “మీ రా 

న్ా చేగిరము నిప్పంటుకి' నుట వేజ్ 

మగుదీ ప్రీతో మండుట ఇంచు 

యందు (పధానము, వంకే పిసిధములగు రంగు 

ప లతో శాలుట ష్ త గాన, సుపుపచ్చవం 

గునుగలీంచు సముద౦లవణము, అతివేగమున 
an) 

జాలం గలించుగుగ్గిలపు వొడి, 1 సరరసము,తామ 

సంబర ధ్రపదార్రములనుండ ప. నుబ్బు 

రంగులు,నీలిమందువల న నీలిరంగు లు, Calcium 

వడ1€ఏ కలుఫపుటవలన లేతయెజుప్పు,సీ కె. డరంగు 

లును Strontium nitrate గలుపుటవలన 

ఏీవిధములగు సెజుపురంగులు, Barium 

1[£t6( లేక జెరైటా) కల్చుటవలన వివిధము 
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ముద్దలు 
టి ఫ్ 

లి చాణసంచాొవిద్య, 

లగు నాకుపచ్చరంగులు, అగ్నీ యందు కలుగును 

గానవీట్టం జేర్చుట బాణసంచాక్గు నలంకారము. 

లనియు, ఈపిద్యకు మూలసూత మనియు 

తలంప6 దగును. 

గాలియందున్న పాోణనాయునవు బాణ. 

సంచా కార్యములకు చాలదు గాన నె సర్షికము/ 

దీప్తి తేగ్గుట తటస్థించును. పొణవాయవ్పనిచ్చు 

మ చ రాళ్ళు, చెట ఇటు ఏటి పపచరించునవి 

ల 

కావు గాన పణవాయువును నిర్బంధించి 

తమయం దిముడ్సుకొనియుండే అగ్ని సంపర్క. 

మున పోణవాయువును నదలి వెయుపదార్థము. 

లగు Potassium nitrate (లేక సుహేశా 

రము, లేక పెట్టుప్పు)ను Potassium chlo- 

rate (లేక ఫోటాన్. లేళ పొటాషుహారిశము బు) 

చ ముద అగ వస్తువులను ప్రాణవాయువు గలం" 

OW స్సు పె “వ్యములుగిను, పారిణనాయువున 

sre న్న దవ్యములణో సరల క తోపు 
f 

సంయోగమునమం ప పదానములకు గాను భోగ 
౧ Pp 

పొడి గంధక ము నపీయు సౌణసంవా ees తగ్గు 

పషములతుగ. నుంక్తును? 

బాణసంచా పి చితొరచనయం దుక్రుప"డిని 
Ji 

వాడుట (ఉక్క-లీడు) భన. విస్ఫు. 

లీంగములవళ తాము నాలి విరజిలుచు, కాకర 
య 

గ ఫువు వత్తులు ముదలగువాటియం దుప యోగించు. 

ను, ఇంక. గాల్బ్చినచోటనే గిరగిం.. జైక్రుగు 

చ్ చకివటాకేలు, చక కగీబరాబాలు మొదలగునవి 

యు,. కాల్చినచోట రు “ 

౮* రాజువ్వలు, అవ్యాయిచువ్వలు, గొప్ప 

ధ్వనితో (సలి ని భమముంగట్లం చెడిఅగా దాలు. 

మొదలగునవియు ఉన్న చోటనుండియే చెట్టం 

బోలి ప) కాళమానముగం గాలు చిచ్చుబుడ 

కగసి యట. 

బాలి రంగులదీపములను వెద(జల్లు వెన్న 

మొదలగునవియు ఆకాశమున 

వెలగ కొయలుు మొదలగునవియు 



"ఛాణసంవాపిద న 

ఉపాయములచే నటు చేయున టొ నర్పంబడినపి, 
షి ; cn 

ఉదాహరణముగ నొక ఫీరంగి కాల్బుతేజీ తష్ట తకువ 

బరువుగల _ ఫిరంగిగుండు ముందునకు ఓ 

య.రు ర యు, అతిభార మగు 

వీరంగిబండి ఒకటిరెం దడుగుల దూరము 

వెనుకకు (తన్ని) జరుగుటయు నెల్ల శజింగిన చే. 

అమే ఒక గొట్టమునందు శెండు వైపులనుండి 

మ దట్టించి. కొనలు మూసి రెండువైపు 

కొన నొకవెపునను, రెండవకొన 

రె ee రంధ్యములు న. అగ ముట్టిం 

అందు ఒక 

చిన, వెనుకకు రెండుక్ త్ త్ టా. 

గిరగిర తిరిగెడేని, తక్కిినపియు ఎకు యూ
హింప౦ 

యు 

నేవస్తువుః 

గుండనూరి, పిదప పాళ్ళు స్లుప 

దగినపిః చాణసంచానిర్మాణము న 

కావస్తువునే గు 

నలయును గాని ప. నూర రాదు. అది మొ; కాక 

తూరి సా ప్రాయము నాన గల్తించినది. 

బాణసంచావిచిత”ము లిన్నియని నిర్హ నిరయిఎప . 

శక్యముకాదు. "దేశ చేశముల శేశ
్వేజుగనుంటయే 

గాప్, పనివాండ బుద్దికుశ ల తేసుండీ, నారి అను 

భవములనుండ్ కల్లినల్టానములనుండి వేచే ర్వణుగ 

నుండుసుగాన సామగురిల భాగముల నన్నిటిని 

వివరించుట యేరికిని శక్యము గానిడిగనే 

బాణసంచా చేయు కార్యమును ముఖ్యముగ 

నాల్లుభి భా గములుగ విభజించి యున్నారు
.౧భ'" న 

ములు గల్పి మందు తయారుచేయుట, ౨మ కౌ 

కాకరపూనువత్తులు ముదలగువాటిక్ 

౩ మందు దట్టంచుట, 
బులు, 

గొట్టములు చేయుట, 

శ్ర రవసరమగనాటికికాల్పువత్తులు, బానకిత్రాదు 

లేక కాల్చుతావులం దిడవలసిన సేపా య 

మందు అని నాల్లుభాగ ములుగ జెప్పియున్నారు. 

౧ భాగములు గల్సి మందు, తయారు 

చేయుట, ఈ కలుపవలసినభాగములం గూర్చి. 

అ నేశనిధములుగ నున్నందున ఎవ్యరివో ఒక 
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యంటింపుతోన చేయుదురు. 

చాణసంచావిద్య 

రీద్ద రుచెప్పిన భాగములను మేమిట వివరించుట 

Pre గాన, దానిని పియల్ని ంచువార 

లకు వదలి వేయుదుము గాక, 

౨ మందు దట్టించుటకు గొట్టములు మొద 

లగువాటిని జేయుట. మతకాబాలక్కు కాకర 

పూవువక్తులకు నగుకాగితపు గొట్టములు, చిచ్చు 
బుడ్లకు కుండగొట్ట్రములు “మొదలగునవి సరి 

యసకొలతల మేరకు జేయ బడని చోచీలిపోవుట,, 

జాటుట్క సరిగానిబిచి కాలక కపోవుట మొదలగు. 

బాధలు సంభవించును గాన వ చయ 

వలసియుండును. 

_అవామూలు చేయుతటి గొట్ట వమరంగుళ ము: 

వుందముండుచో శెండున్న రతులముల మందు 

దట్టింపంగల పొడవును, ఆరంగుళ ముల తోళయు. 

లి త నిధికలదు. బది సర్వసాథార 

ఇపుపద్దతి. ఇం దచేక పరిమాణములం 
ట్ట 

దీఅవాంయిచువ(లు  చెయుదురు, ని 
ఏ స్ప | "a 

గొట్టము లటలత్ ను, కన్ని కాగితముల: 

పటాకీలు తాటి 

కలే బిగించుపద్దతి భరత చేఖము 

వట్ట, 

న 

“తెపుగ్ స్ట గా చేయు పద్ద 

యు 

వనమున; రదునను త నున్నది. చిచ్చు gb ప 

జ స మటిమూసలభో కూరుటక లదు, త్రోటాలు 
ae) 

కితింది”లు పలు చనితి గేలుత్రో చుబ్దదరు. వ 

అనుభవపూర్వకజ్ఞానము లేనివారు హన నవా 

యశరము లఅలయొు స డేని. 

e 

ఏట చాణములని దౌ ట్రి న్నిశలవు* అవి సీటికా: 

కులనలెనే కాల్చి నీటంబడ వెచిన నీట మున్గుచు 
| Ww ౧ 

oy 

"కస; రుచు కిబుగ నీటంబడుచు కౌలును. 
Pal 

సీటంబడియు నివి నానిపోవు. అకిపోక నిలుచును. 

ఏటియందు తు పాకిమందుపా లెక్టు వకలియునంట= 

ఇంక, నధికవిచ్యావంతులగు రసాయన 

ఇాస్రుజ్ఞ లిక్కా-లమున వింతవింతబాణసంచా' 

న్ 300 ~ Vv రం . 

చిత ములు చేయుచున్నారు మనుహ్యాకార 



"బాణపురము 

యులు సభలు, మృగములు, అతమరసముడాయ 

ములు, పువ్వులు మొడలగున వెన్ని యో 

పాశ్చాత్య దేశములందు చాణసంచాగా చేయం 

“బడుట వింత గొల్పెడిని. చింతేకజుబొగు, జిలేడు 
బి ౧ 60 

బొగు మొదలగువాటి కిక్కాలమున సాఠరాయ 
౧ 

మునుగూడ. గల్పుదురుః 

బాణపురము---దీని నిప్పుడు మహాబలి 

పుర మనియు,చతురంగ పట్టణ మనియు నందురు, 

ఆంగులు సాడాిస్ అనుచుందురు. 

'చెంగల్పట్టుముండలములో నున్న ది. పొంత 

“కాలము పాండ్య రాజులకు నివాసముగ నుండె 

నంట, ఇట ఏకకశిలయందు చెక్కంబడిన బేనళ 

ములు, రథములు శలవు, పెక్కు. చిత్యములగు 

'సనులును గలవు, బాణాసురుని రాజధానియగు 

కోశితప్రురమున కివేరుండెనని తెలియుచున్నది. 
(ఆమావనము చూడుండు.) 

బాణాగ్రములు పది విధములు -- 
౧ అరాముఖము, ౨ ద్విభల్హకము, 3 వత్సే 

దూతిము, శ్ర కర్టికము, ౫ కాళతుండము, 

౬ మురపము, ౭ గోపుచ్చము, రా అర్ధచం 

దము, ౯ సూచీముఖము, ౧౦ భల్లము. (ధను 

శ్వీద్య చూడుడు. 

బాణా సురభూపతిరాజ్య వం, కణిత 

వురరాజ్యము, దనికోటరాజ్య ము 
సరయు. క రాష్ట లలోని కుమానస్ డివిజను నకు 

జేరి శేదారగంగ యనణుడు మందాకీనీనదీతీ5 

మున !ఉహామళము (ఇప్పటి ఉఖీమళ్) నుండి 
అజుమైళ్ళ దూరమునను గు స్తకాళీశ్షేతిము 
నకు. గొంతదూరమునను శోణితపుర ముండిన 

చని పోల్చంబడినదిం అచటిపర్వతము పై గల 

పాడుపడిన కోటజాగాను బాణాసుకునిదుర్ల మని 

చూపుచున్నారు. ఈపాంతేసీన యంతీయుం 
దొల్పింట ఉమావన మనంబరంగునరణ్యమంట. 

శోణితపుర మాదికాలమున విశాలమై, అచటికి. 

2114 బాణాసురభూపలిరాజ్యము. 

గొంతదూరమునం గల గు ప్పకాళ్ ఫీవజకు వ్యావీం 

చియుండె నంట, గుప్తకాళ ఏశినలిగము బాణా 

సురమహీపాలుని 5 హరివంశము ౧౭౮౪ 

యందు. 'జెప్పంబడి ఉననది, బాణా సురరాజపుత్రిక 

యగు "ఉషా బేవి న... 

ఈమెయే తనపేక నిర్మించిన ఉపామఠము, 
నటికి ఉఖీమళ మై బరంగచున్న దంట. ఉమా 

వనపీిశంస హేమకోశము, తికాండ శెషనిఘం 

టువులయందుం గాననగును. సెద్దపమారె 

చంపావతీ బేవి సిద్ధురాలు. చంపావతీపుర మామె 

యా యపు తౌవు. 

బాణాసురున కింకను ఇప్పటి కుమాన్రిడిజను 

నందు.లో హావనికడ “నూయి: యనంబడ్ము గామ 

'ముక్డ వెతెకదుర్గ ముండెడిడి. ఇది నేంటికిని 

ఆయన పేరం బరయసచు పాడగుచున్న 0 

దున్న ది. సూయి గామముకడనున్న అంబా చేఏ 

"దేవాలయము నాటి దెయందురు.సెక్క-ం డు పరి 

శోధకు లిది శోణికప్రురమని (భమపడిరి కాన్మియా 
తేని రాజ్య మింతేదనుక నుంజెడి దని తోంవెడిని, 

నుత్చ్యపు రాణము ౧౧౬ యుదు బౌణుని 

నివాసము లోవురమని చెప్పబడినది. ఇది పెన 

వినరింపయిడిన ఉమావనమందు ఫొ ండ'ె సున్న 

చుుమునకు సరె యుండ నోప్ప, క కొందణు పరిశీల 

టు తొల్తింటి త్రిపుర మిప్వుడు తియో రన. 

న నర్మ దానదీతీరమున న 

తీరము) దినాజపూరునకుదకీ ఇమున పదునాల్లు 
మైళ్ళలో పాడుపడీనదుర్షమూ యని యనుమాః 
నించుచుందురు. అచటివారును దానిని “భాణరా 

జాకా ఘడ్” అని వాడుచుండుట గాననగుచుం 

డును. దినింగూర్చి యాదుర్గ్షమం బే గల యొక 
శిలాశాసనము. పరిశీలించుటతో 
దానినిర్భాణ "మొక గౌడ రాజునకుం జెప్పయడి 

యుంటచే నాతనికో లేక వానిసంతతివా శెవ్య 

చకంగా 

. రక చాణశా జనువేరుండి యుండ నోపుననియు, 



చ్రూాణ్రుదు 

ఇది. వాణాసుపనికోట కాదనియు... చేలు 

చున్న ది. (బాణుడు చూడు(దు. ) 

బాణు(6డం---దానవుండు, భూపతి, తండి” 

బలిచక్రవ ర్షి, శివభక్తుడు. ఈతనికమా ౩ ఉప. 
శ్రీకృష్ణునివా త్రుండగు ప వలచి వివాహా 

1 

హిమాలయముపెఇప్పటి న లాల 

రాజ్యమున బదరీ కేదారమున శేగుమార్గమున 

ఉఖీమఠమునకు కొంతదూరమున పాడెయున్న 

శోణితపుర మోతేనిరాజ ధాని, ఈతేనికి సంయు క 

రాష్ట్రములలోసి కునూూొన్ డీవిజములో నిప్పుడు 

చేరియున్న లోహాఘాట్ (వతి)కి కొంచెముదవ్వు 

నగల వేజూకళోణితప్టరమునుు అందొళ ఏక 

శిలాదుర్లమును ఆరిన 

“నూయి? అనంబడు గామము నకంటియున్న దేవ 

స్థానమునందున్న భగవతీదేవి బాణాసురుని 

ల యందురు. ఈ యకశిలాదుర్లముకడ 

రుడు శ్రీకృష్ణునితో యుద్ధ మున్నె 

నంట, అదుర్గము నిప్పుకు బీసంకట్ | గామము 

కడ కోటల్లర్డి యన(బడుచున్న ది. లోహావలీ 

నదీతీరము. యుద్దర  కముజూటీ నది నెబ్బబడ శే వేసిన 

లోహావతియని ల సేరయ్యాను. a 

జ్యేవ్యపుతిక ను లయ్యెను. ఆమె వేరు 

అచట. నిప్పుడున్న 

బాణాసు 

చంపావతి. ఇంశనువసు దేవుని కనిష్టసోద రుండగు 

అనీపని మూండవసుతునప బాణు' డని పేరు 

కలదు. కాదంబరియను గంథము రచించిన 

కవిని బాణుండనియు, చాణభట్టనియు నందురు, 

ఈబాణకవి హ ర్రచరితి యను గొప్పకావ్య | 

మునుగూడ రచించినవాండు, బాణకని 

విడిచిపెట్టిన కవిత్యరచనావి ేషములు వేటుగ 

లేవని యతిథయో కిన “బాణోచ్చివ్యం జగ 

చెప ఏక్ 

తృర్వమ్” అనియెదరు, (బాణాసురభూపతి 

రాజ్యము చూడుండు.) 

2115 చాదము 

బాణులు లేక బాణవంశనృపతు. 
లఅ---- మైసూరు పాంత రాజ్యమును తఈొఫ్రింట. 

నేలినభూపతులు. 

బాత్ (Bath) కుర్చి (Chairy- «Se 

1740 సం! పా్రాంతేమున ఇంగ్షాండులో ని ఇతే. 

రనగరము లెప్యియు నెబుంగనిమహావై భవము: 
లండ ననుభవింప సాను. లండనునగరమునకు. 

వీదప బాత్ నగరమె నరపాలకాది ధనికుల 
కందణకు నారోగ్య మొసుగంగల తావని తోచి, 

యందణు నట కెగి వసింపందొడలిరి, 

ఆకాలమున రోడు వేయంబడక, మార్షములు 

బుగ్గిగనో బురదగనో యుండి, నడుచుట కష్ట 

మెయుండేను. ధనికులు సడాన్ ఫైర్ (Sedan 

Chair) అనంబడు చు నెనమండుగురు కా: 

లచే కష్టమున మాకికొనినోతు డీ కుర్పీయం 

దానీసులై ప్రయాణ మొ నర్చు చుండిరి, ఆవర్చీ 

దంజెలు చాల బరువ్రగను కూర్పుండుట కప్టత: 

రముగను న 

ఆశాలమున బాత్ నగరమున 

Sere 

వసించుచుం. 

డిన జేమ్చు హీల్ (Mr. James Heathy 

అనునాయన . శేలికయు, గట్టియుగాడ గల్లి 

పయాణమున కార్చుండుటకు సౌఖ్యముగ 

నుండు నొకవిధమగు కుర్చీని తయారుచేసెనుం 

అది యందటజయా మోదముం బడసి యెక్కు_వగ 

వాడుక లోనికి నచ్చి, యందఅచేతను “బాల్ 

ఇరు” అని వాడంబడ సాగాను. నేటికి నాపేరు 

ననె ఆమో స్థరుకుర్పీలన్ని యు బరంగచున్న వి. 

బాదంతిగో త్రవు-(ఆ_తయగణముచూ 
బాదవు--- సం, బాదామ, వాతీవెరికి 

నేత్రము ఫలః, బాదానము సంస్కృతే 

సమము; బౌదాము- ఇది "బాదము అనుశబ్దము 

యుక్క_ రూపాంతరము, బాదము. జి 

వైకృతము. అనయా పాకృతసమమున్సు 

సంస్కృతే 'పాశృతేభవమును నగుపద. మిది. 



"బాదము 

లా, Amygdalus Communis Prunus 

amygdalus* ఆంగ్ల Almond. 

బాదమునందు 

1 దేశవాళీ బాదము, 2 సీనాబౌదము, లి ఏనుంగు 

ఛ్రాదము లేళ అడనిబాదము, 4 చీనా బాదము. 

గృ చెరళ్ళలో 

సెరుంగును. చకంగా 

క్క జాతులు 

సాధారణము గా 

సీ బేళ వాళీచాదము 

పండినపుడు, తనకు6 దానే నేల రాలీన వీదప 

అబుతకాలము నిలువ యుంచినను లోపలి 

జయకు చెడక,రుచిని గోల్చోక, అ ఉండును, 

కాయ కొకొక్క_ పలుకే యుండును. కాని 

నూటనొకట కేడుపలుకులు గూడ నుండుట 

చూచుచున్నాము. 

ఏ వీనము బాదము: ఈతరగతిలో లెక్కలే 

నన్ని జాతిభేద ములు కలవు, గుండ )నిజాతీకాయ 

యం దిచుక కోల వాటపుపిక్ట,  లుండును, 

ఇందు చము రధికము, 

ఇ్రంకొకజాతి మన కిపుడు బజారులో దొరకు 

నచే. ఇందు కాగ్గీబాద మనునది సౌషము, దీని 

వ పంపలుగట్టినికావు. గట్టి పెంకులు గల జాతిఅధ 

న. నన్న (బడుచున్న ది, మణటీయు చిన్న 

పిక్కలను వే తో నొక్కిన చితికిపోవు పెంకులు 

గలజాతిని * పేపర్ శ ప.ల్ వొదోమనియెదరుందీని 

ధర అధికము. ఇంకను “జార్షన్ బాదము"? అను 

నది గిజ పొడుగుగా నుండును. పది వాల 

సై_నులో విరివిగా దొరపను. దీనిరుచియును 

భరయునుగూడ నధికమే, 

ఈ సీమబొదము అఫ్నున్ సానము, బెలూ 

చిస్థానము. మొదలగు oo 

ముగా కాబూల్ కొౌంధథార్, పీరల్, 

రము మొదలగుస్థలములలోను, హీమాలయన్ 

పాయ (హక) స్థలములలోను విరివిగా 

“పెరుగును, 

కాళ్ల 

2110 

కలవు, 

"బాదము 

రుచి(12506 )- బాద రపస న్రాకమ్మద నమును 

తీయంద నమును, మిశ్శిమమైన లలితమగురుచి 

గలడిగా నుండును, 

Effects- భధాతువృద్దియు, 'దేహపుష్టియు, 

బలమును కలుగంబెస్తి స్నాయు జొర్చల్యమును 

పోదోంలుట కీఛచాదముపప్పు పాలతో మిళి 

తముచేసి సేవించుచుందురు. బౌదముపప్పు 

నుండీ తీసినచమురు (Almond 011) మేహ 

నాతేము నడంచును. అనయవగౌర్చల్యము 

పోదోగలును, అకాలమున స్కుక్కిపోయిన 

పురుపాంగముపై న్న్తైలము మర్చించినవో 

యథారూపముపొందును. దేహ చొర్చల్యముచే 

సుికిన ఉరోజములపై నీతైలము మర్షించిన 

చో, నవియును పూ శ్యావస్టను ఫోందును, 

ఘూతిమును పరిశుభ పఅచుశ న్స్ బాదము 

పస్పృనకు కలదు. 

ఛాదమునందున్న పెళ ల దేశగుణమునకు 

నర్క్మరయును, అంజూ * శవండ్లును, రూమిోామ స్ప 

కీయును పరిహారములు, (విజుగళ్ణు). చాదము 

వీక్క_లసెనున్న పెంకుకాల్చి నబూడీద దంతరోగ 

ముల నివారించును. బొాదమువేరునకు విశేచన 

“కారకళ్గ ర్ కలదని చెప్పంబడీనది, 

జ ను ల ద్భస్టికీ బలమొసంగు 

ననియు, నిదపట్టించుననియు, శ్రీల బుతుర కృ 

మును చక్కగ వెడలించుననియు, చర్మరోగ 

ముల నివృ త్రి తిచేయు ననియు చెప్పబడినది. 

అడవిబాద మనునది చన్నకొ బ్బరి కాయ 

యంత యుండి సెడిప్ప గాఢమైనయెజుపు 

రంగు గలదిగా నుండును, దీని కాపుకాలము 

వేసవి. సాధారణముగ నీపండ్లు చెట్టుననుండం 

గనే పగులును, అందున్న పెద్ద కొమరగింజలనలె 

మిక్కి-లిగాఢ మైన నల్ల నిరంగుగల గింజలు20మొ! 

25 నజుకును నేల. రాలును, ఈగింజలు పగుల 

గొట్టినచో అందున్న ప పలుకులు భుజింప సర్ష ము 



"వాదము 

గానుండును. ఈగింజలు పగులలగొట్రకున్న చో 

నిలువయుంచుకొనం దగియుండును, దీని పలుకు 

లప “సీరుడివితు లని” కూడ వాడుక కలదు. 

ఈతరగతిపప్వునుండి తీసిననూ నెకు కష్టరోగని 

వారకళ క్రి కి కలదనియు, నితర దారుణచర్జురోగ 

ముల మైనేతికోగములవై 

గల ళా జెప్ప(బడియున్న ది. ఈపలుకుల 

యందు వికారముగలిగించుగుణమును, తలది 

మ్మెక్కీంచుశ క్రి కియు6 గలదందురు. ఈపలుకులు 

వో అప్యాయముగ భుజించును. 

ఇక మిగిలినది “చీనాబాదము లేక 

“వదానాబాదముి ఈతరగతి వృవసాయము 

తొల్లి చీనాచేశమున,_ పొరంభింపండెను. 
కది పెసరచేనువలె భూమిపె. చాయను. 

భూమిలోపల తనవేరునంటియే గుత్తు గుత్తులుగ 

కాయలు శాయుచుడును, ఒక్క మొక్క 

చేకునంటి కాచిన కాయలు సుమా రొళసేరు 
వటబికును_ లభించును. పృతికాయకును సెనగ 

సింజలవలె సుమారు 4 మొ॥ 6 వజకును గింజ 

లుంగును. | పతిగింజకునుగల చెపొరదీసి భుజించి 

నతో నది బాదముపప్సరుచి ననుకరించును. 

చెనాచేశమునుండి వచ్చినపంట యగుటను, 

దీనికి చాదముపప్పురుచి యుండుటను, ద్ 

చెనాబాదము, లేక చీనీ బాదము అనియు, 

వేరునంటిసెనగగింజలవలె చిన్న చిన్న గింజలుగా 

కాచుటవలన వేకు ూకలమున 

వులించి సెనగగింజలం బోలినదగుట భూసెనగ 

శః బూశనగ యనియు చాడుకలోోసికీ 

నచ నది, 

ఈ నాల్లు కరగ తులకును పైళ్యము నన 

-వేయుగుణమును, వదలి పెట్టలేని రుచియే 

'సమానధర్శము లె యయ్యును, ఈ చీనా బాదము 

“నందు, అనయా వేకసెనగయందు మాత్ఫ్ళము 
సెశ్యాధిక్ళము కలిగించుగుణము అత్యధిక మై 

యున్న ది. 
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ఇపుడిపుడు కొందటు పచ్చి వెరుసెనగపప్పు 

(చీనా బాదముపప్పు మితముగ భుజించ్చి 

పాలుసేవించు నాహారనియమము ననుసరించు 

చున్నారు. 

బాదామో (తొల్లింటి వాతాపిపురము)- 
ఇలలవాతాపు లను రాత సప్రముఖుల పేస్టు 

నల్ల "రెటీంగినవే, వీ రగ _స్య్యృమహర్షి చే నిహతు 

లెనవారు. వాతావి ఇట వసించువా( డట, 

ఇచటి కాటుమైళ్ళదూరమున చేర్చడిన పేన్: 
గాడనుగానుముకడ నున్న శివలింగమును, 

చాణశాంకరీ బేవీ చేవస్థా నమును నాతానీ (రక్కా 

సునినాంటివి ) పూజించుచుండినవనియు అచటివా 

ర నెదరుం తీ మంతయు 

నరణ్యముగ నాతినిదిగ నుం? నంట 

వ్చప మహారాష్ట్ర్రభూపతి పులి కెశివుహా 

అది 

నానాటికి మాజుచు బాదామాయాయెననియు, 

పరిశీలకలనుచున్నా రు. ఇక్కా_లమున బాదామి 

అకా-లమున స్మిపౌం 

నాజు వా తావీపురని ర్మాత యనియు, 

బొంబె రాజ ధానియందు విజాపూరు నుండ 

లమునం దున్నది. ఇచట చూడదగినవి 

చైను నులనాటిగుహూలు, అందు మూడు గుహలు 

పీందువుల చదేవస్థానములుగ నున్న ని. I 

యందు హా. (విష్ణుదేవుని, ర్ గ పాము 

పూజింప బకుచున్న ది, కొన్నింటి ప పనితినము, 

స్తం ంభములందలి a వా చకనిపని 

సను బోదర్శ్భిం చుచు, కల వమన 

యని తెలి యంజేయుచున్న ది. ఒకసుసాయం దలి 

శొసనము కీ గే, స్మ రా సంవత్పరమును సూచిం 

స్మిఇవ్ సాండ పైనున్న గుహలు, ఎక్టుటకు 

యగు గుహా ౨౧ అడుగుల వెడలు కాన 

అడుగుల లోయను గలది గలదు. 

బాదర్యాయణ గోతము-( అ జేయ 
గణము చూడుడు 

౧౯ 



భాధ కొకశాలము భాగ్యాన, 

బాధ కొరకాలము. భాగ్యాన రిం 

చొర కాలము _(అంధ్రలోకో క క్రీ : 

బాధ కొన్నాళ్టు. భాగ్యం క్రొ న్నాల్గు- 

(ఆంధ్ర లశ క) 
. బాధయిందు నులుచుకొనుట ఈ 

అకాత్తుగా 'చాధశల్నునేని నులుచుకొనుట కొంత 

అపాయకత్నేముగను, కొంత ప్యయత్నముగను 

గూడ, జరిగెడిని, 

బాధకు వస్మయవిహాదములు పెనంగొన చేయు 

ట శేమియు. దోచక మనస్సు సిలువక్ నులుచు 

కొందుము. తెలిసియు నాబౌధనుండి తప్పించు 

ఫొనుటకు సాధనముగ బిగించుటనలె నులుచు 
కొందుము, . 

(పతీ కీయ తెలియమి చేయుపనిఇది. తెల 

నేని చాసినే యాచరింతుము,. 

బాధర్స్ట సెటల్షెంటు--౪ఫినా చె; 
మున పశ్చిమతఫికా యనంబడుజేశమున( 

గల ఏటీషు సెటల్మింట. నాంబియానదీముఖ 

ద్యానముకడ నున్నది, (ఆఫీ కాఖండము, పల్లి 

అఠాత్తుగా సంభవించిన 

'యు 

మఠఫీి*కా దేశము చూడు ) 

బానిసని పవంశము. (Slave dynas- 
ty j= పిక్చ మహమ్మద్. పకి. బిదప రాబ్య 

నక వచ్చిరి. క. చె. ౧౨౦౭ మొదలు 

౧-౮౭ వణుకు ముహమ్మద్ న్ ఎలిన రాజ 
| ౮ @ 

మును పాలీంచిరి. అనగా నెనుబదివల్సీగములు, 

కుతుబుదీన్ , ఇతనియలుండగు ఆ లముష్,, ఆశని 
© ఇల — 

కోాతురగు సులానారిజయా, అఆమెకవమూరుండగు 

నాజరుద్దీన్ బల్బన్ అనువార లీవంశమున ము 
ఖ్యులు. పిర్రిక్రి చానిసపిభువు లని (Slave Ki- 

న. ము పివీదమయను. (నావ ngs) అనునామ ను సను (నహ 

శ చూడుండు, 

బాఫ్టిస్టుకై 9 స్త్రవమతశాఖ-శదిని పోట 
ls చీలిన నా 
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_చిహ్నవ వు) 

బాబిలోనియాసింహము 

ఏరు 'బాన్టిజము బాలుర కీయ6దగదందురు. 

వారికి కము కల్లి భక్తి కి కుదిరినపిదప నే న 

మతదీతు. ము జ నందురు. 

బాబరు చక్రవ ర్రి-- ఈతడు మొదట. 

మొగలై చకివ ర్తి పేరు జహరుద్దినుమహమ్మ 

దు, బౌబ రనుపదము బిరుదము. పానిషటుయుద 

మున జయించి భరత చేశమున పొభుత్వము 

గ కొనెను, ఇతడు ,తేమూరుసంతేతివా( డని. 

యందురు. తేండి ఖాన్ ఆఫ్ “పెర్తానాపదవియం 

దుండినవా(డు. క్రీ | మె ౧౫౨ టో ఉత్తర 

ior స వీంహాస * కుమా 

రుడు హుమయూన్చకిన రై బాబరుగోరీ 

సమర్ ఖండునం దున్న డి, గ 

బాబిలోనియానగరము -- (గ్రేబిలన్ 
చూడు(డు.,) 

బాబిలోనియాశాస 
lonian Inscription )దీనికొలము వివరింప. 

బడకున్న ను, వివరింపబడిన సంగతులనుండి తేలు 

అ ఇంగ్లాండు దేశమున లండన నగరము. 

నందలి మ. దుంపంబడీ 

1905 లో లం షు భాషలోని కనువ 

దింపంబడీనది, 

“ఏడవసంవత్పరమున '౧దలి శవాన్మాసపు 

ఇరువదియాజవదినమున పగలు రాత్రిగ మాట 

నము క్కె.న 

స0--(Baby- 

ah 

డలం 
ర్మ 

5 
దిం 

ఆకాశ మధ్యమునం దంతెరాళేమున నగ్ని (పజ్య 

లించినది” అనియుండెను. దీచిభావ మాదిన 

మున (బహుశః అరా స. సంపూర్ల 

సూర్య గహణము సంభవించి, చీశటిగల్లుటయు,. 

కొరొనాదృశ్యమగుటయు ఆవీడవసంవళ్సేరమన 
కీము.౧౦౬-౨ స సంవత్సరమనియు నైయున్నది. 

0 ల (ఎన్జోనొమిో సా న్ర్రము, గ్రహణములు, 

కరర నో చూడుడు.) 

బాబిలోనియా సింహము (జ్ఞాపక 
చాబిలోనియాన గరముండిన 



"వాళ వ్య గోత్రము 

తావు పరిసరములం దొక యున్న లేప దేశ 

మున నొక వేదికపై బోర్ల పరుండియున్న యొక 

మనుష్యునివలెను, అతనిపై నిలిచియుండు నొక 

సింహామువ లెను రా జాపకచిహ్నముగ 

గాయబోలు కన నాయ కలదు. ఇది శిలా 

శీలము, అచటనే అట్టు మరల్చి మలిచిరని 

కొందణు పరిశీలకు లనెదరు. 

కొందు పరిశీలకు లిది చరి తాత్మకము 

గాదనియు, అక్కా-లమున నీ, పాంతేమున నధిక 

"వ్యా చీని సింహముల బౌధమ 

సూచించుటకు రాతి నిటుల మలచిగనియు నని 

తలంచుచున్నారు. ఇంక6ం గొంద రిది డానియల్ 

క్ న్ తలంచుచున్నా రు. 

బాభ్రవ్యగో త్రము- (కశికగణము చూ.) 

బొమ్రి (బవేరు)--బేబిలన్ (బాబిళో 

నియా చూడుడు.) 

బొర్ (Bar— Bar of Sand ,or 

Sand Bank. నదీముఖ ద్యారమున నుండు 

శుకుని టిం 

గలియుం౦ండిన 
౧ 

ఇసుక గట్టు. 

(Rivers నదులు చూ.) 

బారన్ గౌరవబిరుదము--9ది బైటిష్ 

-విరుదము, వీశేజిబికుదము లై. దింటిలో మొదటి 

య. ఇది యాదిని సం. 

వ ససర్మాననస్తులకీయణుడుకుండెడ
డి డర్డ స్త 

విమ్యుగాటింహాదనిట్టిచారన్సు ఉం కప 

నంశ్రపరంపరగా నీ బిరుదము వహించువార 

'కిక్కౌా-లమున “చే్యచక్ అని వాశుచున్నారు* 

వీరికి సర్ వికుదము పేరునకుముందుగను
, పేరునకు 

వదప “Bar” అని గాని Bt. అని గాసి 

వొయంబడుచుండును,ఇ చట పేరనిన క్ర్రష్టియన్ 

జ నామమిని న్ స్పవులకుంగా నెబుంగునది.!. 

బారాతావా (నరధాసంగవువు)-- 
భోపాల్ రాజ్యమునకును బిటీపిండియాలోని 

దగు హూషంగాబొద్ పురమునకును నడును 

ఇది అడముగా 
GS 

2119 ep 

నర్మదానది పవహించుతావున బారాతొనా 

నది ఒకశి వాలయమున కెదురుగ సంగమించుపవి 

త గలము కలదు, ఇట్ల దీనిని ల అని 

వాడుచున్నారు. ఏకేట కా మున నిట 

యాకే జరగుచున్న ది. 

బారానగర్ ( mee 
“హాటకము” అని సేరుండెను. (re 

పురము చూడుడు). 

బారామౌలొపురము-ళెలింటి వరా 
హమూలప్రురము (కాళ్నీర చేశము చూడు(డు.) 

బారింరచెట్టు---ఇది తెల్ల బారింక, నల్ల 

బా రికికః ఎజ్జనారింక యని క శతు. 

గలది. ఫ్ర తెల చారింక శన మందురు. 

ఎజ్జ బౌరంక అక అతదు, య Ficus 

Benjamina. 

చారింకచెక్క_ కపాయముతో.. చేతిములు 
కడిగించిన నేత్ళకోగములును, నోట వుక్కి- 

లించిన దంతరోగములున్కు చెవిలోంబోసిన 

కర్భరోగములును, లోనికిచ్చిన మూతినిరోధ 

రోగమును, పెనిపూసీన చర్మరోగములును, 

[గో వక్తి బె టకుంగూడ ననుదిన ముప యోగించు 

యుండిన జన వరోగమును =e చెప్ప. 

బడినది 

చారీదువంశన్నవులు-- క్ల బహ 

మనీరాజ్యము కీ” , నెం౪౮౯ లో వఐదుచిన్న 

రాజ్యములుగ నేరడిన రాజ్యము 

లలో నొకటి యగు బీదరు రాజ్యము నేలిన 

ముసల్మానున్నపులు. పరల భో పేర్కొనదగిన 

వాడు అశామనా . 

బారో గ్రాఫ్ *(Barograph) — మ _ ఇంచి 

న భా సాజన్యపదము. వాతావరణమందలి 

(Atmosphere) Pressure ను. కొలిచి 

ముందురా(గలవర్భ ము మొదలగు " కలవర. తుల 

చబుగంజేయు పరికరమునకు కాకోగ్యాన్ (. 
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అనియు ఏరియల్ళా రోమిటరు (Arieroid 

barometer) అనియు వాడెదరు, 

ఈవిద్యకు . బారోగారిఫీ యసి పేరు, 

బారో థెర్త్గ్ర గ్ ‘(Barothermogre- 

ఏష) జర్మనుపదసంబంధము. ఇ వాతావంణము 

(Atmosphere) నందలి వేండిని Pressure 

న్కు వాట్రమాద్పులను Charts = Record 

చేసి గు_ర్జించుపరికరమునకు స్టారా మా 

అనియు, మజీయు ఈవి ధా నవిద్యకు న 

ర్త గాఫ అనియు పేరు 

బారోమాటరు(32జ05 616) --- దీనిని 

పాశ్చాత్యులు “Weather ౯1885? అనియు 

నందురు, ఇది గాలియొక్క-బరువు ననుసరించి 

రాంగలపరిస్థి తులం చెల్పు సరికరయంతేము, 

ఇందువలన “రాయలవ్య ము, గాలీవాన మొద 

ప టి ంగ వఏలగుచుండును. 

బ్రంతయ వ. సముదరిష్ట పునిటిమట్టము పె బింకం 

ఎతుననుండు గాలి ఇంతింతభార ముండునని 

"అక్క. గలదు. గాన ర్యతిములు మొదలగు 

ఎ తగు గుప బేశముల ౩ 

ముమొక [భారము 

నెక్కి, అచటి నాతానన 

ఏ ఛావోమోాటరు మూల 

మున నెతంగి ఆప wa సముదపువ ంట్టము పై 

యొత్తుగ నున్నదో తెలియ ఏలగుచున్న ది. 

ప్తది ఇద అనాను న మ్నాన్ననం వలం 

కేయుయంరగీము పి re eee ంనక్సెర 

మున స్టారిన్సు చన్ను: కగు 0720261158 

Torricelli అనువారు కనిపెట్టిరి. 

Pascal అనువారు తునన పలల (టట, 

౧౬౪౮౪౫౮ వీదప ననేకులు దినిని మార్సు 'జెందిం 

చుచు గం రనియు చెస్పంబడీనది. 

Whee! Barometer యంతే "మును Deu 

లో కని నిపెట్టిరంట. Pendant Barometer 

౧౬ ౪౫ లో ay పెట్టం బడీనది, 

(“21110 

Marine 

Barometer క వె 98 ౧౭౦౦లో క శని పెట్టబడి 
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“నది, Prof. Guyot అనువారు (Prin 

ceton University పండీతు(డు) పర్వతే 

ప దేశముల నిమ్నోన్నతములను లెక్కించు 

విధము, దీని నుపయోగించు విధము తెల్పి. 

బహీరంగ పజిచినవాండని చెప్పండినది. ఇది 

నాకావరణప్రుటొా శ్రీడినెణీగించునొకయం,తేపర 

కరము. తజచుగ ముప్పదియొశ అంగుళము పొడ 

వుగలగాజుగొట్లమున కొక-వ పున పాదరసముం 

౧ 

ముయొక న వా తొవరణపు 

గాలీ అంటున తెచి యుంట 

వొదర సమున ం టియు 

చూపుండుం వాతావరణపుటొ త్ర సిడి చూడుడు.) 

న సై. 
లి 

గాలి 

౦ 'జెడిని న & (కసోబార్ 

వాదరసమునట శాలితగులుట 

భో xa wn NR 
యన నా తెౌెనంకాప్టుల & 

తగసలుటయె యతును గా న, ఆబఒలతి [న 
అజో 

తెణి గొటవముందలి పాదరసమును పెశె్తుటంగాని 
అవ 

ల 0 

అల్బమెనతజ పాదం సమును క రధ దిగంజే 

యుటంగాని జేయుచుండెడిని. ఇది దానికింగల 

ఇటుంగుకుము గాక. బారోమోటరు 

Raise అనినను ఇదియుభా 

వ్రదియ చారోమోటను జంతొవగళలు ఆపు 

శాత డ్రి క లుచుటయె యున్న ar 
అవే 

త eRe నొట్టమునందు గళలు 

tay 

an వా తెవంణపుటో. త్రిడినుండి “పెకి లేచుట 
రు 

నబ కంచికిత్ణుటనాని.. గ లవరల నాద 
గా 

కాళము నెర్పజచి, అట్టు కొొలుచుచు ప్రధాన 

నా తంత్రులమూలమునందేలియ 

పజచుచుండుటప చేశమంతేటను అర్థస్థానము: 

లం బెల్ల Meteorological కట్టు. నేర్ప 

అచియున్నారు. అచటి యుద్యోోగులు దినము 

“నకు శెండుమూండుసారులు వీటినితంతిమూల 
మున డెల్బుచుందురు. ఈతం తీవా లన్ని యు 

ప్రధాన కా ర్యా స్థానముకు' జేర అచట నవి. 
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ఇనోబారులుగ లీఖంపంబడుచుండును. ఇప్పుడు 

భరత బేళపు ప్రధాన కార్యస్టానము ఫూనానగ 

రమునం దున్నది. 

వా తొవరణపుటొ త్రిడి గాలులుఏచుదిక్టు లను 

'చెల్పును, గాలులు వగ్షముల. గప్పించుట కాకక 

ములు, (ఫోరు శెస్టు-భవివ్యత్చూచనలు చూ,) 

వంశ సీబారోమోటరునుగూర్చి న వతరసంగ 

తులు విచారింతము. సర్వసా ధారణముగ జాతో 

మీాటరునందు గోచరించు నన్ముద్వమెనమాప్పు 

(Slow Change నిశ్చిత పరిస్థితులు (Settled 

weather}, హ ఠాత్తుగం గల్లిన మాప్ప 

(Sudden change) అనిశి పై కాలల లు 

'దెల్చును* పెకి పాదరసము లేచుచుంట మంచి 

కాలపరిస్థలిని 
i | 

దిగుట్క తడి లేవు (Wei weather) పరి 

త నెటింగించును. 

ఈసందర్భమున నింకొక్క_-సంగతి.ఎజుంగ 

Hi 7 gO aR (Fine weather), కిందికీ 

దగినది కలదు. Warm air (వెడిగాల్సికన్న 

Cold air శీతలవాయువును Moist air 

(తేమగల్లిన గాల్సిళన్న పొడిగాలియు, భార 

ముగ దూయను. కాన నె బారొమోటరు అధిక 

ప్రకొలత ఫా నుండియు, అధమపుకొలత 

Damp warm 217 నుండియు. పరిగణించు 

చున్నారు, 

కాని వా తావరణశా(స్త్రుమునం దివిజ్ఞానము 

సిశ్చయమని చెస్పఏలు లేదనియు, పటి కఠాత్తు 

గా మార్పులు గలుగ, సెక్కు-మార్షములు శల 

వనియు, వీటిని భవిష్య త్కా-ల సూచనలుగ 

మా లేము గకొనందగు ననియు. వివరింప. 

బడుట _Indications' అనంబడుచున్న వి. 

ఛారోమిటరువైంగల గురుతులు. 

81 very dry అనియు  లి0కిశ్ట” 

‘settled అనియు,8014" Fine అనియు, 80” 

variable అనియు, 2924" Rain! and 
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wind అనియు, 29141 much 

అనియు, 29” వశం అనియు ,నెయున్న వి. 

కాన బారోమోటరురాంగలకాలపువరమ్ము. 

గాలీ, శీతోప్షములు, వాతావరణపు టో త్రిడి 

rain 

నుండి నూచించునని కేలుచున్న ది, 

_ బారోమెటోగాఫీ (Barometrogra— 
Wy లో 

phy )—జర్మనుభావ యందుB8705 = బరువు. 

(గాలీయని భావము) Metrou = కొలత.ఇది 

గాలియొక్క ఒ లెడ్ని కొలిచి ముందు రాంగల 

కౌలలత్ణసూచనల నెటుంగుట. ఇట్ల యంత్ర 

మునకు Barometer అనియెదరు. డానీం 

'దెలుపు కల, 

Barometer లు శెండురకములు కలవు. 

Mercury (పాదరసము) 

అనియు, Aneroid Barometer అనియు. 

Barometer 

1 Mercury Barometer:- ఇది ఇటలీ' 

“దేశ స్తుండగు 7208061182 Torricelli అను 

ఫష్ట కుని? క్ర నె, 1648 సం, కనిపెట్టండి 

నది, ఇందుంగల సిలువుగొట్టమున వాద రసము 

పోస్కిసెకొననుమూసి నిర్బంధింతురు. కిందికొన 

నొక పాదర సపుబుడ్డి లోని! తెజచియుండునట్లు 

ముంచి యుంచెదరు, వాదరసమునకుపుగాగొట్ట 

గాలీ యుండనేరదు గాన, గాలి 

యొక్క ఒ త్రీడబరువే పని చేయును. అనగా 

గాలియందలి ఒ త్తిడిబరువు ననుసరించి లేచుట 

గాని తగ్గుటగాని జరగుచుండును, ఇందువల్ల 

పాదరసము వేండీవల న పెకిలే చుతటీ స్వచ్చమగు 

కాలమసనియు, తేన క్రీదికి దిగిన నర్షముగాని' 

తుపానుగాని మొదలగునవి రానున్నవనియు. 

తెలిసెడిని. 
2. Aneroid Barometer. ఇందు చదు 

pS (Flat) Surface No Crinkled 

metal గది యుండును, అందలిగాలి కొంతకతీసి 

వేయబడుట గాలియందలిPr6s5ur6 సెమూతు 



జ్ లే మూ చార్జి ఫ్రీ 

వెపు లోనికి పెకి దుముపచు కన లెడ్ని, 

అకదలిక ఒళ Pointer కు తగిలి, ఒక ఫలక 

ముస ఆడుచుండును._ Barometer లోని 

పాదరసము లేచుట చున వగ్ళముండ దనియు, 

తగుట వరనూచకమనియు తెలియనగును. 
యె 

ప్రంకను ఇట్ట గాలిఒ లేచుట దిగుట ఫో డేకి 
జామి 

సుప మూలముగ మనముండుపి దేశముల యొత్తును 

గాడ చెబుంగనగును. 8 గాడలెసె కేక్కు.చో 

ఎంతయెత్తుననున్నా మో వకైజబుంగ నగు చున్నది. 
అవి య 

శాస్త్రమునకు Barometography అని 

యెదరు. 

బారోలో న్యూ బారిలీ (Bariholo- 

mew Bartly) —హీబూ పదము. సయ 

మి,తేని సుతుండని యరము, అగష్టు 24 తేదిని 
ల (p ర్తి 

మ. Bartholomew బుషి 

కుం ఇందు మున్లు పేరు Bart అని 

సోమము ప్ కె స్థన వు పుకుషనామములు చూ 

== బరువ ణా నపు. ఇటు బార్హిధాన్య మం (యవథాన్యవు చెట్టు 
చూడుడు.) 

లి పాల 
బార్హ్యణ్యగ త్రంము యై తథ్య ఉప 

బార్బోప్ (Bar Soap) పరిశం పం 

కొవ్వు (Tallow) వ్ర సెన్టు; సమసెనగనూ నె 

20 సే సర్లు గుగ్గిలము (ROsin) 80 సేర్కు కాష్షిక్ 
రీ టు 

సోడా కథం 8:50 సేపు. పదిసేర కాసిక్ సోడా 
00. ఇల: రి 

10 శేర్భ నీటిలో కలివి అందులో గుగ్గిలము వేసి 

సబ్బువ'లె నగువజకు నుంచవలయును.. సబ్బు 
వలె నైనతరువాత కొవ్వు (0210ఇ)ను వేరు 
సెనగనూ నెయు. 

Caustic Soda గూడ దానిలో పడవైచి 
కళళ మరగించునది.. 

కలివి వేయు నది. మిగిలిన 

తరువాత 

Lo LD Ly 

పరుపు 

దానిని 

బొర్హదథులు లేక... పభువులు 

Crutching Pan లోవోసి కావలసిన పరి 

మాణమునకవ రైక తేయారుచేయునది. 

వ్షంతేకన న్న చాశరశపు Bar Soap § 

కలియ (బెట్టునది. | 

కొంచెము 

delicate అందులోంజెర్సి 

జాగ శ్రగ కలియ (జెట్టనిచో సలి కేటు భార 

మయినపచార్థమగుట చె అడుగున గడ్డకట్టుకొని 

పోవును. S6li6at6 వేసినయెడల నూటికి 10 

వంతులు 06218116 వ0d8& అదనముగా వేయ 

వలయును. ఏం8p5t0n8 పొడినిగాని, China 

Clay గాని కలుపుదురు. అట్టిసబ్బు బరువు 

గాను కాంతిహీనముగాను ఉండును. 

బార్హ గోత్రము — (జనుదగ్నివత్పఉిప 

త. చూడుడు.) 

బార్హదథులు లేక బార్లదథక్షతి 9 య 
J. థా wet 

ఏ9 భువులు ఏకు చం, దవంశపు రాజులు. 

బృహ్నదశునిస) వఎతీవారు గాన న 

బన ఆర బృహ థు:డు ఉపరిచరవసువు 

కుమవూకుండు, విరు మగధ రాజ్య మెలిననారు. 

౧ జరాసంధుడు ౨ సహదేవుడు 3 

మార్దాల, ర శృృల్మిశెవుడ్కు ౫ ఐకతాయువ్రు 

౬ నిరమి తుండు, ౭ సురతుతుండ్కు ౮ బృహ లే 

మరక. కరత త్య ౫౦ నృృతంజయుండు, ౧౧ 
జ ని 

విపముహారాజు, ౧౨ శుచి, ౧౩ వ్షేముండు, 

సువతు(డు, ౧౫ ధర్భనూ తుండు, 

ముక. ౧౭ (0 ఎ  సెను(డు, ౧౮ సుమతి, గై 

సుబలుండు, ౨౦ సునీధు: డు, ౨౧ సత్యజిత్తు, VD “ 

౨౨ విశ్యజిత్తు, జర ఫ్రరంజ యుండు లేశ రిప్రుం 

జయుడు, 

పురంజయుడు మం త్రిచే జంపంబడీనవాండుం 

అప్పటి! కలియుగమున  వేయిసంవర్సకమా 

లాయెనని చెప్పయుడినది... క 
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బార్హద్రథులు -- మగధరాజ వంశావలఠి. 

అతిసంతతి, చందనంశ్రము - పురూరవ చక్రవర్తి - నహుపమపహారాజు 

పూరుమహారాజు - హస్తిమహారాజు (హాస్తినాపురనిర్మాత) 

ఆఅజామిోాథు(డు (మువ్వురు సోదరులు 

బుతు డు (మున్ఫురు సోదరులు, 

| 
పంవమరముణు జు 

శాంతా. గుల మెంతులను 

eX య మ (త్రో 29 (గ ల రస ల ట్ర ర 
| ( పికసంతతినారు పాండవులు 

ఉపరిచరవసువు _ కౌరవులువంశావళి చూడుడు. ) 

ను 

ఆలా + ' య చ సప దం కా వ జ (కుమార సత్యవతి కసుంబు(డు బృహద్రిథటుండు మత్చ్యుండు (పతే గుడు చెదిషుండు. 
తాలి j ‘Vy. న Ee : 

శూర ,దభుల మూలపుషుండు,ః 
బా వ 

బృహదథుని సంతతివారికి ఆయననుండి బార్హ్యదథులని ఒనయెునుం 
9 ~~ Lan 

రా జరాస థు నం కువ us రప 

కమా ౭) కంసునిభార్ష ౨ సహదేవుడు & ధర 

& నిరమి[త్రుండు 

| 

lo 



"బార దొిథులు మగధరాజ వంశావళి 
యం _/ 

త్రో బృహ ల్పేనుండు 

డా కర్నజితు 
(fs —~0 

| 
౧౦ శృతేంజయు(డు 

౧౧ విపిమహోరాజు 

౧-9౫ నుచి 

జ్ 
వ. ౧౨౩ న్నృముండు 

| 

౧౮ సువితుండు 
/ 

౧ ధర్శనూతుడు 

౧౬ సను(డు 

ms దృ థ్ సేనుడు 

ల సుతు కా 

౨౩ పురంజయుంయ (రిపుంజయుండు) 

పురంజయమంతి') ఫునకు(డ్కు పురంజయుని 

మాయచేంజంవి తనపు తుండగు పద్య॥్యోతనునకు 

మగధ రాజ్యము నిచ్చెను. ఇక్కాలమునకుం 

గలియుగమున వేయి సం॥రము లాయొను, 

2124 బార సత ము బౌర్హసృ శ్టనూన 

బార్హదిషులు--బృహదిషునిసంతిలివారు. 

Has 56 తత) యులు. పూరుసంతతి. అజ 

మోఢథునికమారు(డు బృహదిషు(డు, బార్హదిషు 

లలో కడపటినరపతి భల్హాదుండు. 

బార్హస్పత్య మానము బృహస్పతి 
(గురుండు) భూమినిజుట్ట తీరుగున ట్రగపడు 

చుండు రీతింబట్టి "కాలమును లెక్కించుట 

'బార్హ్యస్పత్యమానము. ఇది వింధ్య పర్వతము 

మొదలు సమసో త్తర బేశములందు పరిగణింప. 

బడుచున్నది. (చాందిమానము, సౌరమానము 
చూడుడు.) నర్మదానది కు త్రరమునం దిది 

సారంభమగును. 

ఛార్హస్పత్యమానమున కితరమానములతో 

న్ని భేదములు కలవు. ప్రభవాది షష్టి సంవత్స 

రములే చ్యాస్పత్య చాంద్రమానములు, రెం 
దును వాచుచున్నను, ఖ్. గ్లస్పత్యుమానమా 

సము పౌర్గమి వెళ్ళిన పాడ్యమలో పాోరంభమై 

పౌర్హ మిత్రో కల సంవత్సర పరిగణము 
నంచు ౧౪ సం, లు ముందుగ నడుచును. 

ఇంక రెండు మాసములందు అయనము 

లొ శేవిధమునపాటింపంబడుచున్న విమాసములు 
క్ రెండుమా సములు 

వాడ(బడుచున్నను, తూ" ,నూనమున సన 

పాడ్యమి మిమొదలు అమావాస్యతోనంతమ/సనో. 

బార రస్పత్యిమానమున బహుళ వాడ్యమి మండి 

పాీరంభమై పౌర్ల రమితో నెల యంతమగును. 

అన6గా (పతి Oke గ స్పల్యేమాసము నందునను 

తొలుకకృష్ణ పవ మును, తరువాత శుక్ర పతీమును 

నడుచుచుండును, (మాసములు యూ. .) 

అనగా మాసాంతేమున వచ్చు పౌర్లమి 

ఆమాసమంచే చేరును, మూ సాంతేవుపౌర్లమి 

నాటి నకుతే ముపేరనే ఆమాసమును దోనె 

డిని, చాంద“ “మానవు (ప్రభవ సంవత్సరము 

బై 'స్పత్యమానవు నిక్కిన సంవత్సరము గ పరి 

గణింపంబడెడిని. ఉటుల బార ర్లస్పల్యే మానము 

౧౮ _వత్చేరములు ముందుగ నడుచును. 
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బార్హదిషుల (బృహదిషున్సి వంశావళి. 

అతిగసంతతి - చంద౦ివంశము - పురూరనచకివ ర్తి - నహుషమహారాజు - 
పూరుమహారాజు - హ సిమహారాజు సంతతి. 

me rn 

1 

బృహదిషంండు కీలుడు బకెతు డు 

(బృ హదిమనినుండి పీరిసంతతివారు (దుపదమహో రాజు (కురుపాండవ వంశావళి) 

'బార్హ్యదిషు లనంబడీరి,) వంశొవళి 

| 
భల్లాదు(డు ( ఈతనికి బు కూడ పేరు.) 

| 
బృ హత్కే-ర్ము (డు (బృహ త్కాయు:డు) 

విశ్వజిత్తు 

సేనజితు 

సంకు. దృఢహన కు వతు gS > : "కా? వ రుచరాస్ఫుః 0 వొ వు క స్య స్ట నడు 

| నొజుండు 

ల 

పారుండు 

విహఘులయు (ఇతనికి నూర్వురు సుతులు. అందు జుష్టం 

సమరుండు-కంవిల్యాధిపతిఎ 

సమరుండు (శంవిల్యాధిపతి.) 

ద స్యుండు సుపారుండు పారుండు 
a 



భాలకల్యా టో ర్త 910 'బాలిం తేబోలు: 

మరా “క గదు జ న... వనరు ఎ నంతటి. 
బాలకల్యాట్ పి దీనికి సరియగు పెరు క మముగ నగర. మంతయు. గాల్బునంతేటి 

“Balaclava. Cap” అనిమై ఉన్నది. సవా స్త 

పూల్ సం నె వ నెస్మది 

మైళ్ళదూరమున ల్లా చాక్సీ సర _స్టేరమున శెవ్చస్థల 

మగు చాలశ్లావావురమున తొలుతచేయ (బడుట 

పరర, చలికాలమున — వాడ (బడు 

మీకు నిర్ణయింపంబడిన ఉన్ని టోపి చక్క_లగా 

విప్పిన ప కొంతభాగమును ముక్కు- 

కందనుండ్ మెడదనుక కప్పివెచ్చగ నుంకునుః 

ముడిచిన టోపీవలె నగును. 

బాలకి గో త్రము (ఆపమన్యు గణము 

చూడుడు.) 

బొలక్షా వాటోప్- (బాలకల్యాటోవీచూ, ) 

బాలనాయుకము బహునాయుకముం 

బోలినదియె -- (ఆంధాలాక్ క్ష) 

బా లపాపచిహ్నవు--- అంగి. Con- 

vulsions of children. బొలవాపచి న్నెలం 

దురు ఇడి రెండుసంవక న. చాలురి 

ఇప్ప స నరములబలహానత, వాళపకోప 
7 య 

ములవబన సంభనించు న పాయకరమ 

బాలవత్స--ద్యుము క్సేనన భార్య క 

ముండు షన కేల 

హం స 

లసరన్వతిా-- నన్నయ భట్లారకుని 

j వ. న! 

కమారతేంల్తే RES 

శిష్య (డు. రాజమ హాంద' వర నిబాసియని 

కొందరు తేలంచుచున్నా రు. నన్నయ భట్టయ 

వ్యాక రణమునకు వ్యాఖ్య (వాసినవా(డు, దీనికి 

కాల సరస్యతీయి”మని పేరు. 

- బాలస్య ప్రదీపకలికాక్రిణారైంన నగర 
దాహరితిన్యాయము-- వీల్లవానిచేతిదీప 
ముతో వాం డాడుకొనినయాట స 

వాల్చి వేసిన ట్ల టని యర్థము. 

జాలు (దు దీపములతో నాడకొనిన యాట 

యపాయకర మాయెననుట దీని భావము. 

బాలొసుందరీదేవీకే క్ష త్రము నైనై 
టాల్ జిల్లా, కాల్ గోడంే నైషనునుండీ, క ఫొంతదూ 

కమల కాశీపూ రను పట్టణమున కాన్న 

యిదిన గా మూండుమైళ్ళదూరమున 6 గల యో 

'దెనళము. సుపిసిద్ద మైనడి. ఇట వైలిశుద్ద 

పాడ్యమినుండి ban (యు, eb 

జరిగి, శుద్దదశమిదినమున ానీష్రూర్రు బజారు. 

లోనికిం శే, అట గెప్పవ ర్త రశ ప్రుసంతె (వారంభో 

మగును. లతు జను లే తెంతుగంట, 

ఇచటీకోట వాండవ్రలు దొ “ణాచార్యున్నికె 

జకం రసి ప జూఫపుదురు. 

ముజ్ యు సేటు సక es వసులు క్ లవ, అందు: 

ద్గోణసా సాగరము శడుపవిత 

అందు స్నాన యాత" 

బాలొకిగో త్రము-.(కనుదన్ని 

గణము చూడుడు
. 

అలం న్ ములు 
జాతక 

మ అద మరా. 2 అతు a బాలునకుచం దున్ని దింటనుు కుజు: 
టు న్ 

క టను రాహువు తొమ్మిదింటను శస లగ్నము. 
దునను, గురుడు మూశింటమ, వని ద్వాదశ 

మందునను, ఫుకు డాణీటన్యు బుధు జెడిం 

టను, ేతున్చలగ్న మందునను ఉండుట బాలా 

రిష్టదోవ మనియు బాలున కత్యల్చ జీవన 

మసియు జొ్యతిప శా స్ర్రమునందు: జెప్ప 

బడినది 

బాలింతబోలు--- లా* Balsamo-- 

dendron myrrhar. SoX.Myrrh. @_5 

Myrrhe. జర్గను Myrrha. అరబిక్ భావ... 

[గ ఇటూ చాలింతభోలును బోళ మనియు నం. 

దురు. సువాసన కలది, ఇది అనేబియా,. 

అబ్బీనియా 'దేశములందు నను, ఆపాగంతసీమ- 

య పెరుగు Balsamodendron చెట్రనుండి. 
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తీయుబంక. కొంద జీట్టివే యగు. కొన్ని 

యికేరవృతుములుకూడ నిట్టి బంకనిచ్చు నందురు, 

సువాసనద్యవ్యముగ పరిమళ ములందు చేష్ప 

టయు జెపధములందు, గల్పుటయు  నుపయో 

స్తే Re స్తం “ రొ అడ గములు, పసుకస్తుసభుండు జన్మీంచినప్పుడు 

మాగి ఆబాలునకు సమర్పించిన కాన్స్మలలో 

నొకటి బాలింతబో లని చెప్పబడినది. 

 ఇాలింతబోలు నూరి వెనపట్టువేసిన గడ్డలు, 

కంతులు హరించుననియు,లోసి కిచ్చి న కంతులు, 

ఫొ త్రికడుపులోని ళూలలు, మూలవ్యాధి; 

గంధులు, (గహాణి, కడుపులోని గుల్మరోగము, 

విణములు, వయదగు, ఉబ్బసముదగు, అతి ) ) An బి స 

నీరసము నడంచునని: ము లోనికీచ్చిన అశాతు 

గా నాడిలో వేగముగల్లించుగుణము గలది గాన 
జాగ తేగలోని శియ్యంనగుననియు చెప్పయిడినది. 

_ బాలిపి గోత్రము--(వనివృగణము చూ.) 

త (Little 
T1b6క)—కా్మీకమును కు త్రరదిశ గా కొండల 

తుం 

మయమగు బేనముం హీమాలయ పర్గతేపం 

కారకోర (ంసర్గతేములకు నడుమనున్న వ్, 

న్ సింధునదియొక్క పె భాగములోనికి దీనికి వ్య 

జలములు శ ఏటవాలుగా తు. 

ఇందలి పర్వతశ్ఖరము ౨౮౨౭౮ అడుగుల 

యెతు గల దందురు. దానిని ఓ ఏ అనియు 
అణాల a 

గాడ్విన్ మ మనియు నందురు, ' ఇంకను ఇది 

గోారీశ్రంకేర 

నెక్కు-వ ఎతైన దసిరఘు Sn "రెండవది 

యనియు, “జెస్పంబడినది 

ఇస్కాంర్లో లేక స్కాంర్టో స పొధానపురము,. 

జాల్టిస్టానమును స్వజేశస్టులు క రని పాడు 

మ చాల్టిస్థాన్ అనునది మహమ్మదీయు 

న ఆంగ్లేయులు Fars Tibet) 

"అనెదరు. 

(Everest) శిఖరము నకం బిదప 

వా 

అహ లలి “రికా 
| eres; నాలి న 

ప్ర : అ 

7 బాల్ డెవము నారాధించుట 

బాలి సన్ బాల్టినీన్ — (Baldwin 

Baldwyn) టూ టోనిక్కు_నామము Prin- 

cis, Friend అని యర్థము? (,కెస్తవ పురువ 

నామములు చూడు: డు.) 

బాలురెదిగితే పాశనులుఎదుగవ 
లసినదే--(ఆంధిలోకో శక) 

బాలువాహిసినది -- బుంచేలఖండము 
(పర్యంత. లోని యొకనది. దీనిని భౌగిసీనది 

లేక చాహిన్ నది అనియు నందురుః, ఇది యము 

య ఆవ న్న 

నుకువయడజినది, వేవాఖండమున. 

ల కలదు. 

బాలేయగ్ త్రము- 
చూ: దుం) 

బాల్ దైవము నారాధించుట -- 
జ్ర సక వ్ 

క... సనమతీ మెప్పుడున ను ఎచియున్న ఇది హొ 

స్ 

(Be 'యగణము 

మొదలగు పశ్చిమ చేశములందు కొన్ని టీలో 

ఈచదేనకారాధన ముంజెడిది. కె; సవ్ర లెన 
రు ,/ ఎటో యె 

వదు నెకుకిటితేమనారింగూ్ఫె తమమతగర్వ 

ముతో “Heathen” అని హేళనగా ననుట 

వ న నేటికి క స్లవులుకాని 
0 j—D 

త్ న్యమతేములవారిని న్్ సవ్ర అకు వాడు 
మను ఆరి? ర. 

టయుంగలదు. అటిమతములలో భాల్రవతా 
బి , 

కాదన మొక! స ఆ, బమునకు “సామి” యని 

యామంయట. ss జ సతోట సెక్ము_ దేవతల 

ాసంచున దంతెయు బాల్ దె వతమతమే 

యంట, తోలింట్ వాబిలోనియా, జెల్ దె వత 

రాధనమును, క ఈ మతసముదయములంద 

వీచే యందురు. కొందు దీనిని “Nature 

worship” అని or 

సెరియ అల క్త ——™—™” 

సప 
యా 
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డొ 

జేరందియుండెను. అక్క్మా-లపు చ్యాసుపితర్ 

చేవాలయము, బచ్చన్ -బేవళమును, ఇటీవల 

తిన్య(బడి బయల్చడినవి. ఇవి రోమునులనాటి 

వని కొందర నెదరు. 

బాలోక్ట దేశము బెలూచిస్టానము 
భరత చేశమునకుం దొభ్రింట చెం వాయవ్యదిశగా 

నున్న భూమి, చాలోత, 'బెలూచి యెన దయ, 

(పజలు బాలోతులు శాలాగతమె బెలూచీ లన 

బకుచున్నా రందుకు. దీనినిగూర్సి ఏ పురాణ 

గ లం ప్రశంసలు గానరావు, అవ 

థానకల్పలతేయందు ౫2 ప్రశరణమున, దీనిం 

గూర్చి యించుక చెప్పబడినది, రాజధాని కలా 

న్నగరము. ఇక్కా-లపు స్వ చేశీయులచే కైలాల్ 

అనంబజడుచు ఆంగ్గులచే కీలట్ అనంబడుచున్న ది. 

కలాత్ నగరమునం వొక కాళికా చేవాలయ 

మున్నది. అది కడుపురాతనపు కట్టడము. ఈ 

"బేధము శ్రతద్వ్యిప మనియు, సంగద్విప మనియు 

చెప్పంబడునది. ఇందు అస్తులా చేవి యన(బణు 

కాళీచేవసానము గలదు. దీని 
దీపమని చేరుండె నందురు గాని నిదర్శన 

ములు గానరావు, ఇందు త్ ల్రంట 

లో టో 

౧తను కల్యాణ 
9 

వసింగువా రనియు, స 

ఘోర క్యేముకతేన కాళీ చేని నిర్మానువ్యముగ 

నొనర్చె ననియు చెప్పుదురు. అట నెవ్వరు 

వసించుట లేదు. 

ఈ బేశమునం గనందగినది హింగుళా దేవి 

దేవస్థానము. ఇది హీంగ్లా పర్వతపం క్రియొక్క- 

కడభాగమున అఘో రనంబడుచున్న (తొలింటి 

హింగ్గా నది య(ట) నదీ తీర సాంతసిమను 

ఒకలోవయం  దొక గుహలో హింగాబేవి 

దేవస్థానము కలదు. ఇది ౫౨ శ్ర క్రీరము 

లలో నోొకటిగం స వీశము. సతీదేవి 

ఒకపం డందు 

హ్మరంస్థానము పడిన తావ్రుగ తం,తచూడా . 

మణియందు చెప్పం బడియు న్నది. ఈ దేవత 

వి రి 'బాల్క-నురాష్ట్రములు 

నాపాింతమువారు మహామాయ యనియు, 

మహమ్మాదియులు నానీ యనియు వాడుచుం 

డుట గలదు ఈపర్వతమునకు హరపసర్వతే 

మను తెలింటిశ వేరు ఇప్పటికిని వాడుకయందు 

కలదు, ఇచటి సమిపగాామమునపు ఉప్మనా 

యని పేరు: 

మజియు ఏహింగులా 

దెవి హీమవత్పర్వత శాఖయగు కాశ్మాచలముస 

శేనినదనియు( జెప్పుదురు. సంయు _క్షరాష్ట్రము 

లలోని కుమాన్ డివిజనునందలి చంపావతీప్రురము 

కడ హింగుళా బేవస్తానమును ఉన్నది. అల్ల నాని 

పెద్దనామాత్యు. డీరండవతాపునే మనుచరిత! 

యందు “హీంగుళాపాదాంభోరుహాముల్ *”అిసి 

లిం సరన. (కూర్మాచల దేశము చూనుడు), 

నిపాోంతేముల నా 

చంకను ఈ చెనమున ముగ్గాం గ నంబడువు3 

ముకడ నొక శివలింగము శలదు, అదానిని 

హం చేన్) అసిచెప్పదురు. పర్వతమునకు హర 

పరతి మని మున్నె చెప్పబడినది. 

బాల్కనురాష్ట్రంములు-- ఐగోా 
భరస మున బాలనుపః సరత పా్రంత దేశమును, 

Sos 'దేశవుందలీ రాష్ట్రములు, బాల్కను 

రాష్ట్రములు లేక బౌల్క-నుసెట్సుగను శురంది 

నపిః ఇక్కా-లముననవిబాల్కనుస్టేబ్సుగ నెబుం 

గయబకుచు వేర్వేజు దెళశములందు సంయు క్షమై 

కొన్నియు, స్వతంత్రమై కొన్నియ్యు సంయుక్త 

తంబడసి వేణునామముం-చంబడినవి కొొన్నియు 

నున్నవి, 

౧ రూమెనియా- ఇప్పుడు బాల్క-నురాష్ట 

ముగనే యున్నది, ఇందు వలాబియా, మో 

వయా యనంబడు రెండు నైట్సు సంయు కమై 

పెవేరం బరంగచున్న వి, (రూ మేనియా చూ 

9 "సెరి్భయా- ఇప్పుడు టు. 

ముగనే యున్న ది. సెరియాసే గటు చూడుడు). 

౩5 మాంటినీగోం- 
3 Ee me 



మంగా 

ముగనే యున్నది. (మాంటినీ గో చూడుడు) 

ఈ బొసినియా సైటు- ఇప్పు డీది అస్టి 

యాకు. జేరిపోయియున్న ది. (ఆస్ట్రియా దేశము 

చూడుండు, బొసినియాసేటు చూడుడు. 

౫ హౌర్టిగోవినా స్లేటు- ఇప్పు డిది ఆస్టి 

యాకు. జేరిపోయియున్న ది. ( ఆస్ట్రియా దెశము 

చూడుడు. హౌర్ట్డి గోవినా సేటు చూడుడు). 

౬ బల్లెరియాస్తేటు- ఇప్పు డేది టర్కీ. ఇ 

న్య్యూరపు నందు చేరియున్న ది. (టర్కీ- దేశము 

చయూడుండు, బశ్తేరియా చూడుండు). 

౭ తూర్పురూ మేలియా సేటు ఇప్పు డీది 

టర్కీ. ఇ న్య్యూరపు నందు చేరియున్న ది, (టర్కీ 

-దేభము చూడుడు. 

౮ మెసిడోనియా- ఇది గీఫసుజేశమునందు 

చేరిపోయి యున్న ది. (గ్రీసు జేశము చూడుండుం 

మెసిజోనియా చూడుండు.) 

జో రూ మేలియా స్పెటు- ఇప్పు డిడి టర్కీ ఇ 

న్యూరవునందు చేరిపోయియున్న ది, (టర్కీ- బె 

నము చూడుడు. రూమేలియాసే సైటు చూ.) 

౧౦ అ ల్చేనియా- ఇప్పు డీది =a లనూ 

రపునందు చేరిపోయియున్న ది. (టర్కీ- దేశము 

యూడుండు అ ల్బేనియాస్టే సిటు చూడుడు.) 

బాల్హు పరగణా-పళ్చిమో త్ర త్తర సరిహద్దున 

కవ్వల అపునుస్థానవు పాం ంతేముల స్ సీమ 

కలదు, దీనిని గ్ కులు బాక్ట్రియా యని వాడి 

యున్నారు. చాష్టువుకము రాజధాని; లు 

నగరము, ఇది తొల్లింట బలిచకవ ర్తి పాలించిన 
రాజ్యములోన దని శకేలినది. ఆనాటినివాసభ 

వనపుదిబ్బలు జూపుచున్నారు, (పాతాళ రా 

జ్యము చూడుడు.) 

బాల్యగో త్రము (౪ క్రినకకావు తుల 
గణము చూడుడు. 

బాల్యము-జ్ఞాపకశక్తి -- బాల్యమున 
తక నఅవయవములందలిక క “తోపాటుగనే జూప 

267 వ. 

2120 బాొవంచాల సు 
లు 

కన పాయు బలపడీయుండదు గాన్మ చెద్దవాండెన 

| విదప తేన అయిదవయేటనుండి జరి సస తల 

మాత్యము సర్వనసాధారణముగ జాపకమునం 

దుంచుకొనంగల్వునని క్ట పెట్టయడినది, కొందు 

దృఢమగుజ్లాపకథ క్తి గల్లినవారు రెండవసంవత క J 
రమునుండి జరిగినవాటను స్వప్నమున. జూచిన 

య 

సంగతులవలె జాపక ముంచుకొనినవారును గల 

రసి తేలియున్న ది, కాని అట్టివి శేషములు ఇవాల 

యరుదసి చెప్పవలయును, 

ఇంతపను అతి బాల్యపుసంగతులు (పాము: 

ఖ్యము లేనివగుట జ్ఞాపళముంచుకొనుట పయో 

జనహీనము గాన తజచుగ మజచిపోవ్రటయె 

సంభవించెకిని, పృయాజనముగల సంగతుల చే. 

జ్ఞాపక ముంచుకొనుటయు, (ప యోజ నహీనముల 

గుసంగతులను మజచిపోన్రటయు, 

వీదపంగూడ జరుగుచుంట ప పః = న 

బాల్యోద గో తము -- (బాతభ్య ఉప 
గణము చూడుడు.) 

బావంచాల చెట్టు--- లా Psoralea. 

Corylifolia, క 

ఆంగ్ల. Pabchi (seed) t bree. సం, కృష్ణా, 

సోమ'రాజిక్కా ని సోమ రాజీ సోమరాట్ సోమ. 

ఖండా, వాకుచికా, వాకుచి, 

బావంచాలలో భేదజాతులు కలవని చెప్పం 

బడినది యెచ్చటను  గానరావు. 
వాటినిగూర్చి యేమియు బెలియదు. వీటికి. 

కారు చెచ్చవిత్తులు, కారుబోగివిత్తులు, కాల 

గాని 

గింజలు, కాలగింజలు నని వాడుక నామము లచ్చ 

టచ్చటం గలవంట. మజీయు దీనికి కుఘ్టఘ్ని 

యని వేరుకూడ కొలదంట, == 

డిని చూ ర్లరసక పౌయములు, కున శ్వెతకుష్టు 

ముల నిర్మూలించుననియు, మలమరాతిముల' 

వెడలించుననియు, అంతర్జతజ్వరముల నడంచు 

ననియు జెప్పంబడి కీనది, 



-బాసమజింది బితుకగోరును. లి 

బావమజ(ది బంతుక6 గూరును, 

దాయాది చావగూరును -- (గీ 

యాంధ్రలోకో క్రైం) క) 

బాష్కలి- ఖుషి. తండా ప 

శిష్యులు గదులు సరికి వాలఖిల్య సం 

తను బోధించినవాండు, 

బాపు లు6ండు- ముసి, ఇంద్యప్క "మితి 

శిష్యుండు, బు గ్వేదా ధ్యేశపమారుండు చాస్ప
లి, 

మణీయు దెత్యుండగు అనుస్తోదునిసుతు 

జొళండు బాహ్క-లుడను పేరు టి. 

బాహిక లేక వాహికదెశము ఆ 

చబాల్తీ క లేశ వాహ్లీక దేశము గా ఫౌరపడ రాదు, 

శ చాహికలు (అనయా వాహిక వాహ్హై 

కలు) నే ట్ యెబుంగునదిః 

వీయాస్ (ఈల్లింటి విపాళ) ? నదికిని, శెట్టజ్ 

(శోెల్లింటి శ్రతద్భ) నదికిని నడుమనుండు డ్ 

మును బాహిశ లేశ వాహిక చేశముగా పోల్చి 

యున్నారుః దీనికీ దషిణపు కల్ల కేకయ దేశము 

గను, ఈ దేశము పాంచాలములోనిదిగను జెప్పం 

బడినది. ఈ బేశము నర్దునుంయ జయించినటుల 

మహాభారతము-  కర్ణపర్వము- భర యందు 

చెప్పంబడీనదిం 

పాణిని పతంజలు లీచేశము పాంవాలము 

లోనిదే యనిరిః రామాయణము, అయోధ్యా 

కాండ ౭౮ యం దిది అయోధ్యా నేయ దేశ 

_ ములనడును నుండెనని చెప్పబడినది. ఇది 

బహుశః అకొాా-లమున నొక ప్పుడు వ్యాపించి 

యుండనోఫవు, అసలు బెశము కానేరదు. 

మహాభారతము కర రషర (ము ర యందు 

“బ్రాహీ లేక బాహికుండను రక్కసుని పరిపాలన 

నుండియీ చేశ్రముసకీ పేరయ్యెన ని చెప్పంబడినది. 

దానినే అనుసరించుచు అరి యాలోజికల్ సర్వే యీ 

రిపోర్టు ణన సంవుటమునలహాడ వినరింపం 

నం. 

2150 బాహుుదానది 

ఈచేశవు ఇప్పటిపిజ లనార్యజాతివారు 
గాను, తొల్లింటి చాలిక (ఇప్పటి బాక్ట్రియా 
లేక చాల్జు)ప చేశముల నుండినజాతీవారివంటి 

వారుగను నుండుట తొల్రింటివాహికు లితర బేశ 

ములకు వెడలిపోయిరని ne బడుచున్నది 

తొల్లింటి రాజధాని శ్రకలపురము లేక శాకల 

Pe తకాండ శేవమున వాహిక త్రిగర్హ ర 

లొ శే చేశముగం జెప్పబడుటయు, గి )కుచరి త్ర 

కారులు వాగసీన చరిళ)యందు “మది దేశపు 

రాజధానియగు శకలప్రురము లేక సంగలపుర 

మనుటను, అచటిప్రజలకు వాహీకు లనిసపే 

రనుటను కొంతశంకకల్గుటకు, కారణమగును గాన్ని 
అశ్చాలమున మద దేశముచే వాహీక చేశ మో, 

లేక చాహీకచేశముచే మద దేశ మో ఆక 

ఒకటియం దొళటి చేరి యుండిన 

చే మోయని స్ఫురింపక పోదు. కాని, డిల్రియందలి 

ఇనుప స్తంభమందు చెక్కుంబడీన శాసనమువలన 

'బాహిక సిందు బేశసంబంధమనుట అకాలము 

నందు వాహీకము సీందు దేశమునకు లోయిడి 

యుండెనా యని తోవెడిని, 

బాహుకర్ణి గూ త్రము--(జళథ్యఉపగ 

ణము చూడుడు.) 

బాహు గూత్రము-- (కుండి న గణము 

చూడుడు. .) 

బాహుతంతం గూత్రము--(౪ కేతు 
గణము చూడుండు.) 

బాహుదానది (ధబలొనది) -- దీ 
నిప్పుడు “ధు మేలాాయనుచున్నారుః బృహ్మద టి ప్రీ 

ar ర ప్త) యనియు బేరుండెను. ms 

రాష్ట్ర్రములోసనిది. లిఖతర్షి యొక్క. ఖండిత 

బాహు లీనదీస్నాన గ. చాగుపడుటం జేసీ 

చశ్చరంచెనని మహాభారతము శాంతిపర్వము 

99 అధ్యాయమున, హారివరక్ర ము, ౧౨ 

అధ్యాయమునను చెప్పంయబడినది, 

మింప(బడి, 



చాహుమితి గోత్యము 

బాహుమిత్ర గోత్రము -- (ఆత్రేయ 

గణము చూడు(డు.) 

_ బాహుమితాయణ గోత్రము -- 
(జమదగ్ని నక్స ఉపగణము చూ.) 

బాహులకి గో త్రము (గర్గడిపగణము 

చూను(దు ) 

బాహుషిగోత 9మ--(౪కోయగ ణము 

చూడుడు.) 

బాహేలదేశము--౩ది తొల్లింటి కరూశ 
లేశ అధిరాజ బేశము, చేజొక కాలమునను 

పరిపాలనపు నూర్పునను గల్లియుండిన చేరు 
గానోఫు, వాహేల భాగల్ఖండుగా మాటీ 

యుండనోఫు, ఏంధ్యపర్వతే పాదముననుండినది, 

దీనిపిశంస వామనపురాణము ౧౩ యందు 

కలదు, (శ రూశ లేక అధిరాజ దేశము చూ 

బాహ్యగూరాత్రను-- (2 కేధ్యఉపగణము 
చూడుడు) 

బాహ్హికదేశము --- (పాతాళ రాజ్యము 
చూడు(డు.) 

బాహ్హైకుండు — 
కురు సంతతి శ్రియు (డు. తండీ9 ప పిపేవుంయ. 

వీతామహుండు జహ్నూవుః గ నస నంత 

నుండు, బేవాపి, సుతుడు సోమదత్తుండుః 

_ ఈశనినుండి ఈతండేలిన దేశమునకు బాహిక 

అతు చంద) పూరు 

"దీళమని 'పేరయ్యెను. 'బాల్తాకుండు భరత యర. 

మున నిహతు౭డాయెను. 

బాహ్యంతర గ్యూత్రము క్ సక్ 
గణము చూడు(డు.) 

వి “9: అక్షరమునకుం' జెందిన. 

Ey సవ పురుషనావుములు-- 
Bache- సవన న 

ea 

Princely fame అని యర్థము, 

2181 బి. అమరము. . కై స్థన ఫురువ 

Baldwin, Baldwyn- టూాటోనిక్టు 

నామము. Prince’s friend అసయ ముం 

Balfour- నవిననామము. (౧౦౦) 

Bamford- నఏననామము. 

Baptiste, Baptis వ గీకునామము. 

Baptizet అనియు ము; 

Bardolf, Bardolph- ట్యూటోనిక్కు 

నామము, Bright Wolf అనియర్థము. 

Barnabas, Barnaby- హీబూగనామ. 

ము, Son 01 Consolation అనియు టు 

కిందున్న ముద్దు కేరు Barniee 

Barnard, Barney- టూ టోనిక్కు- 

సరు. Firm Bear అనితురము, 

వ నఏననావుము, 

Barrington-ననిననామము. ఇది Barry 

యొక్క_ విరూపవమని కొందరు. 

Barry- ఏరిషునాముము,. సరిగా గుజ్ 

చూచువాం డని యరము. 

Bartholomew, Bartley- హిబూ) 

పదము, పోయమితుని సుతుండని టా 

అగసు 24 లేదీని పూజింపంబజెడి న1$= 

Bartholomew బుపిీసేరు. ఇందలి ముద్దు. 

చేరు ౨211 అని, 

Basil- గ్రకనామము, 

Bayford- నవిననాముము. 

Beauchamp-దీనిని Bee-cham అనియు. 

రాజసంబంధము.. 

_Beauloy- నవీనక సకల్చిళనామము. 3010 

Beilby- నవీనళల్పిత నామము, 

Benedict లేళ Bennet- 

మము, దీవింపంబడిన యని యరము. 

_ Benjamin- పాదా [సాయము Si of 

లాటిన్ నొ. 

my right hand అని యర్థము. ఈ పేరునా 



బి. అవరము... వై స్థవవురుష, .. 

జాక్బు రాహ్షాలులు టకు వీలుచుచుండీ 

రంట, ఇంధలి ముద్దు పే పేరులు Ben, Benny. 

Bently-లాటిన్ పదము. దీవింపబడినయని, 

౨622026, Berenger- ట్యూటోనిక్కు 

Beresford- వరి నామము, 

Berkeley- దీనిని Barkley అనియు 

నందురు, నవీనశల్పిత నామము. 
Rernard, Bernal; Bernhard-t* 

టోనిక్కుపదము. wth bear's heart, 

Preoky అని యర్థములు, 

Bertram, Bertrand- టూ టోనిక్కు_ 

చేరు. Bright Raven అని యర్గము, 

Bethune లేక Beeton- నవిననామము. 

Biddulph- బభూ టోనిక్కు పదము Co- 

mmanding Woulf అనియగ్గము. 

Blake- నఏనశల్చ్పితినామము. (వసస కను 

గ్లనావిక కై న్యాధిపతియనియు నందురు, 

Robert యొక్క ముద్దు వే వేరు? 

నపిననామము, ముద్దు పేరు 

నౌక 

RB టే 

Bohiun. - 

Boone: 

Boileau - నవిననానుము, ముద్దుపె 

Bwalo: 

Boling broke-న్విననామము. 

Bolton-న ఏన నానుము 

Boniface - లాటిన్ పేరుం మంచినొనర్సు 

వాదు అనియర్థము. (ఇపకొరి) 

Boris - రవ్యనునా మము. యుద్ధ ఏరుండని, 

Borlase-నవిన నామము, 

Bosvi]e-నవీననాముము. 

Botolph-ట్యాటోనిక్ నామము. Com- 

manding Woulf అనియర్గము, 

Bourchi9r-సవీనకల్సితేనామము, ముద్దు 

3 Bowcher. . 

21 By వ, అక్షరము... శృ) స్టవత్రీలి, ఫైన 

Boyd-స్మా-చినాముము. Yellow అని, 

Brand, Brandon-టా టోేనిక్ *ఖిడ్డము. 

Branshby-నఏననాొముము. Brandయుక్ట_ 

వీరూపమని కొందరవుతము, 

Breretan-న విననాముము, 

Brian, Bryan, Brien-9రిన్ నామము, 

బలమున కర్థము, 
Bl లు 

Bruce-నసీననాముము. Robert Bruce 
(జయశీలుని పేరుం 

Brunton- నవీననొముము. 

Bruno- ట్యా టోనిక్కు_ నామము ఖడ్గము. 

Brynmor- నెల్టునామము. 

Burnett- నవిననామము, 

Burney నవననావుము, 

బి. “క” అక్షరమునకుం జెందిన 
క్రైస్తవుల నామములు -- / 0 WW 

Barbara, Barbora- గీ కుపద ము, 

Stranger అని యర్థము. దీని యందలి 

ముద్దు పే పేరులు Bab, Babs, ౨320016. 

lt Basile-, గీకపదము. Kingly 

అని యరము* Basil ప్రీనాచోపదము, 
ఫి 

Bathilda, Bathild e-6్యా టేనిక్కు_ప 

దము. Commanding little maid అని. 

Bathsheba-హె బాపదము. Seventh 

daughter అని సః 

Beatrice, Beatrica, Beatrix, Beata 
Beate-లాటిన్సదము. Blesser అనరు ముక 

దీనిముద్ద శే పేరు Trixy అనునది, 

Bo హీ బూపదము. 200364 Card 

అని యర్థము, Rebecca వంటిపదము, 

క సెల్లిప్ర పదము. life అని యః 

3611242-వురాతనవుఇటాలియ నృదము. 

వాము అని తుము 



“ఓ, అతురము. . “జీ స్తన శ్రీల: . 

Bella, Belle -లాటి న్సదము. fఇ1rఅని, 

Bellona -లాటి న్నదము, 

ల్సి అః 

warlike 

Benedetta, ౨6661002, Benedictine, 

Benita-లాటిన్సదము. Blessed రః 

Benidict యొక్క (స్ర్రీవాచకపదము. 

Beringaria, Beneguela ట్యూూటోనిక్టు 

పదము, Bear spear అని యర్థము, 

Bernardina, Bernardine, Bernhar- 

din6-టా టేనిక్ట పదము. Boldasbear 

అని రూ మః Bernard యొక్క త్ర్రవాచక 

పదము, 
Bernice- గీకపదము. జయ పారంభమని 

మ 

Bertha, Berthe, Berthilda, Berta- 

lda, Berta- ట్యూటోనిక్కుసద ముః స్ఫుర 

దాకొారముగల పడుచని అర్థము, దీనినుండి 

కల్లిన ముద్దు పేరులు Bertie, జ 

Beryl- గీకపదము. ఆభరణమని యర్థము. 

దీనినుండి కల్లిన ముద్దు ఫేకు Beril, 

Bessy, Bess, Bet, 

Be in 

Beta, Betsey, 

Bettine, Bettina, Betty హిబూ)పద 

ములు. బేన్ఫని భూప) దేశమని యర్థము. దీని 

నుండి కల్గిన ముద్దుసెరు Blizabeth. 

Both, Bethia-సెల్లిక్కు_ పదము 

మనియు పాణమనియు ర 

Biilie- ఇది Billy అను పదముమొక్క- 

ఆ" చకపదము. William అని ఆంగ్ల 

రూపము. Welheimina అనియుం గలదు. 

ట్యూటోనిష్కు పదము. నిశ్చయముమొక్క- 

శ్రీరో వేష్తమని వః 

మం జీవన 

Blade Panes Blanca. Blau- 

dina- wo స్వచృమైన 

తెల్లని. అసి ల ములు 

2188 బిగాటి 

Blenda- ఇబ్యూట్లోనిక్కు.పద సు, (పకా 

నీంచ్రు Ce 

Boadicea- సెల్లిక్కు_పదము. జయమని 

యర్థము. దీనినుండి కల్గిన ముద్ద వే పేరు 3౦41602 

తం ఈ a గా 

Brenda-ట్యాటోనిక్క-పదము. ఖడ్గము. 

Bridget, Brydget, Brighid, Bri- 

gida, Brigide, Brigitta-,ఐరిషుపదములు. 

బలమని యర్థము. దీనినుండిగల్లిన ముద్దుపేరు 
Biddy. 

Burella దీనికి Bu-rella- స 

ఏమియుం దెలియదు. 

బిందువుతీదేవీ--కంి శలీవిందుమహా 
రాజు, భర్త మాంధ్యాతృచకివ ర్తి రి. 

బిందుమాలిని rr en | 
చూడుడు.) 

బిందువాసినీ క్లే తవు-- (నసంతికా 
న్నైతము చూ 

బింద)భాకతర్రస్టలము---(బారాశా 
వా-నర్శ్మ దా సంగ మము చూడుడు.) 

వింబసొారు(డు-నుగధభూ పతి, బుద భగ 
వానుని సనుకొలివండు, ఈయనసుతు. డజూత 

శతువు. ఆతని మనుమండు చందిగు ప్లమహా 

వందు సారుడు, ఆతని 

సుతు. డకొకచక“ “వరి, పీఠ _ మౌర్యులు 

(మగధ దేశము తం. కుం) 

బికనీరు సంస్రానము-- ఇండియా దేశ 
ములోని రాజపుటానాఏజన్సీలో ౨౦ సంస్థాన 

ములలో నొకస్వ చేశ సంస్థానము. పెద్ద రాజ్య మె 

గాని చాల మెరక దేశము. నూతు లొకొ-క 

తావ్రున ౨౦౦ లేక ౨౦౦ అడుగులలో6.తుండునుం 

విశనీరుపురము రాజధాని. 

బిగాట్ర (Bigotry)— దురభిమాసము; 

మతముల త పత పాత. మనిభావము. పర 

రాజు ఆతని సుకుండు. 
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సహనము లేకండినదాని కీపేరు వాడుచుందురు, 

Charles the Simple అనుభూపతియొక్ష 

కుమా రె Sక¥ Duke of Normandy 

Sats పరిణయ మగుకతన మామగారి 

పాదములను ముద్దు పెట్టుకొ నవలయునని అక్కా 

లపు దుళ్యోద మేర క్రచటనున్న శాద్దలు చెప్ప 

6 Duke నిరాకరించి వినకుంగేను. దాసిని 

హేశన యొనర్పుచు ౮౧22168 పాభునిమను 

ష్యులు 1804 అని శీలిచేసిరంటట, ఆమాట 

కట్టి యర్థముగల్లి దురభిమానపశ్ పాతముగల 

మూర్థత కశ్యయింబసాలాను. ఈశబ్దమున కిత్రగ్ర 

వ్యుత్ప కి త్రి గానరాపన్న ది. 

బిగ్భె౯గడియారము--(౨18 Ben) 

ఇది లండనునగరమున పార్ష మెంటు భవనము 

నందుఎక్తుగ నిర్మింపయుడిన “గేవ్రరము నందము 

రృంబడిన గొప్ప గడియారము. పన 

నిస్ట్త గల్లినది. “రాయల్ అబ్బ్దశ్యేటరీ విచ్యాంిసుడు 

sed నిరువదిమయొక దినములు మూత 

కసెకండు( తెప్ప పొటు) కాలము కేడావచ్చు 

నవి శెలికియున్నా (డు. దీనిసెంక స్యలముబీళ్ళకు 

దిగువ నొక ఉయ్యల గానున్న యొక తావున 

(కస్వవచ్చునను కాలముగు రించి నొళసెన్నీ 

నాణెముగాని అరపెన్నీగాని ఉంచి అది సరి 

పోవుచుండుకొాలమున దానిని దీసి వేయుచుందు 

రట అట్టి తేడా కాలము 'జెదవ 

భాగ ముండునందురు. | 

గోపురపుగంట న్లంభ మె త్తగునది గాన 

గంటలుకొట్టుతజ్లి భూమి కాధ్యని సెకండునం 
_దెదవవంతు కాలమునను, _నగరమునందలి 

కొన్ని భాగములక ల, రెండుసెకం 

డును పట్టునంట. 

బిగ్బెన్ గంట Bis ఇంగ్లాండు 

"దేశమున లండనునగరమందలి పార్లమెంటు 

భవనమువై. నమర్చంబడ్ని. 
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బీజాపూర్ (విజయపురపు) గోల్లుంబుజ్ 

సంబంధించి గంటలుకొొటి నమర్చంబడీన గంట 

Big అనిన మవాద్వాచకము పెద్దది యని 
యర్లము. B6n అనునది చేరు 

పది “Sir Benjamin Hall” అన 

బడిన Commissioner of works పేరున 

బరంగుచున్నది. 'బెంజామిస్ శబ్బమునుండీ తగ్గిం 

చినరూపమె బెన్, క్ర.నె, ౧౮౫౬ లో నను 

ర్పంబశినది, పదమూ కున్న? టన్ను లబరువు 

కలది. అప్పటివిలువన నలుబది వేలపొనులని చెప్ప 

బడినది, 

బిజావూర్ (విజయపవురవు) గోల్గుం 
బుబ్---బిజాపూ రిస్వుకు బొంబై రాజధాని 

యందున్న పాడుదిబ్బలపట్టణమయ్యు, 

యందు ముఖ్య స్థాన మై యున్నది. ఆదిని (కీలింగ 

(వరంగల్లు) రాజులకంద నుండినతజి విజయ 

ఫురమని 'పేరుంజెను, “గోల్” అనిన గుండని 

యని ఇ సః “ంబుజ్ * అనిన నాంగ్గమున 

Dome అనియెదరు. పపంచమున నిట్టిడోము 

లతో నిది పెద్దది యని చెప్పబడినది 5 

పరిశీలకులు పొరపడి య. రోమకపురియం 

దలి పేంధియానునందలి ( కము పెద్దదియని 

లెక్కిడం చిర కొన్ని ప , 

లోపలిభాగము వృత్తాకారము (Circular). 

౧౮-౨ అడుగుల డయామోటరు గప్పియుంట: 

నట్లనిరి కె(బోలును. గోల్లుం హ్ లోపలి 

భాగము చతురమె యేపక్క గాలిచినను. 

జలా 
య 

కొొందడటు 

అది సరికొ దాని 

౧౩౫ అడుగుల ౬ ల ఇది. 

భూమి నానించిన ౧౮౨౩౭ చతురపుటడుగుల.. 

ప్రదేశమును, పేంధథియనుడోము ౧౫౮౩౩. 

చతురపుటడుగుల పి'టేళమును అ క్రమించెడిని 

గాన గోల్లుంబు జే పెద్దది, 

దీనిని ర్మాత బిజాపూరు బహమనీసులాను- 

వ కడుసునాయాసముగ దీనిపనిని. 

పూర్తీచేయుటకు గొప్ప యదృష్టశాలి యనిరి.. 
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వలయన విజయనగరసామాగజ్య మ స్తమించి 
నంత నే అటందోచుళొని జెచ్చినదవ్యము,, పరి 
శరములు, 

శేల్పులు తనకు వళులై పనిచేయ నధిశ ప్రయ 

శ్నము లేకయే అనాయాసముగ సీని ర్మాణము 

పూ రియాయె నంట, నిర్మాణకాలమునం 

దాయనకు నగ్బరుచక9వ ర్లితో సంభవించిన 
సంగరమున నోటమియు, పాభేయ 

'పూర్య్ణకసఖ్యమును కూడ సీగోల్లుంబుజు 

'నిర్మాణమును కొంతకాలమైన నాంపనవసరము 

గలుగంజేయలే దంట, వందు వలయుశీల్చనెఫు 

ణము పృదర్శింప(బడ లే దనియు, తాబ్బహాలు 

ఉఊోమునందలి సాందర్యము౦బోలిన 

సౌందర్య "మెందు. గానరాదనియు, దరినుండి 

చూచినవారి కికట్టడము చూడ ముచ్చటగనుం 

డక్క అధమ మొకయరమైలు దూరముననుండి 

చూచిననే. దీనియాధిక్యము గన్నశ్షైడి ననియు, 

పదు నేనుమైళ్ళదూరము సకుం జందమామ వలె 

డోము కన్ఫట్టి, దరి కరుగుకొలంది పెద్దదిగ 

“నగుచుం జూడందగి యుండు ననియు పరిలీలన 

దృష్టితోం బూ చినవారికిం దోంపశసోదు. ఇందు 

మౌ ర్చెలు రాళ్ళు “మొదలగు నలంకారములు 

లేశ కేవలము రాయి,' ఇటుక్క సున్నములతో 

'నిర్మింపయిడిన భవనము, భూమినుండి ౧౯౮ 

అడుగులయెత్తు గలది. పండువెన్నె లయందు 

“నను, ఉషకకాలమునను, ఒక్కొ-కనాటి సాయం 

కాలమునను దీని నిజాకారము చక్క-నిద్భృశ్య మై 
కన్బమైడిని, నస్ కదం రిలీలపం డగు సెరుగ్చన్ 

"పండితుడు దీనినాల్చీ ఇటుల వాసియున్నా డు, 

“At a height of 57 feet from the 

floor line, the hall begins to con: 

tract by a series of pendatives as 

ingenious as they are beautiful to a 

sircular opening 97 feet in diame- 
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ter. On the platform of these 
pendatives at a height of 109 feet 

6 inches; the demeis erected 12 

feet in diameter thus has 2 18 feet 
wide interior; Internally the dome 

is 178 feet above the floor and 

externally the dome is 193 feet 
from outside the platform, its thiek- 

ness at the springing is 10 feet and 

at the Crown is 9 feet.” 

గ్ ోల్లుంబుజుక్రింది కట్ట కటడము చౌకముగ రావి 

యాకువంటి కు పం జెండులాదులు 

( దెసకు మూ(డువంతున) 

(డ౩ు) ని నిర్శింపంబడినది. పిదప కాలమున 

సీలాదు లిటుకపనితో కప్పి వేయంబడ, మధ్య 

లాదునందు ద్వారమి లుంపంబడినవి. నాల్లు 

పెగోల్లు ఎబుజా 

మూలలందు నాల్లుస్థంభములంబోలిన Tower 

బురుజులు కట్టడముపొడవున నా జేసిపలకలు 

గమ, వ్ జేసి యంతేస్తులుగను నిర్శింపంబడి తలాపె 

గోల్లుంబుజు డో మువంటి పోలి మెగల (నాల్లు 

మూలలను నాల్గు చిన్నడోములతో ముగింప 
బడీయున్న పి, 

మధ్యనున్న పెద్దదో ములోసలి భాగము 

గుల్లగనుండి ప పతిధ్వనులిచ్చు Whispering 

త కలదు, అందు ప ప్రతిమాటయు ధ్వని, 

ప్రతిధ్యను. లెన్ని ది నారులుగ స్పష్ట్మమె వినంబకుచు 

(అనంగా చుట్టు ధ్వనినడుచుచ్రు వింతగా ల్పెడిని. 

బిజాపూరుజిల్హా--చాగల్కోటపురము 
క రాతను; ( బొంబై రాజధాని చూ 
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వీేశలతో నాడు నాటయె, ఇర్వుర ఆటకే ఇది 

తొలుత నేర్చడి, పిదప ముగ్గురు లేక నల్గురు 

ఆడుటకయాడ వీలు కలుగంజేయంబడినదిం 

ముప్పది రెండేసి ముక్కలుగల రెండు వేకదస్తా. 
లతో దీనినాడుదురు, అనంగా చెండు ముదలు 
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అరు ముక్కలు. వీటినుండి తీసివేయ(బడుట 

ముప్పదిరెండు నిలుచును, శీక్కినవాటికి 

వరుసగా &09 పది రాజు రాణ్మి జాకీ, 

తొమ్మిది, ఎస్మిది, ఏడు పంక్తుల ముక్కల 

నెంచుదురు.  ఏడవపం క్రీ ముక్కను త్రిప్పి 

Trump (తురుపు గా చేర్నణ ఏ (క. 

చేకలం గలిపి వెచి కన్ని చేస 

పంచుదురు. పంచుటయందు తొలుత క 

సియు, పిదప శెంజేసియు, నీమ్మటం దిరుగ 

మూంజేసియు నిట్లు పంచుదురు. ఒక సేకయైన 

ని ట్రసను, నెయిపేకలెన. దీనికి ెట్టింపుగ 

ఒకొ_కరి ర 

నయ్యుడిని, ఏడవపం కితురువునుబహారంగ పజ చి 

నడుమ్మవెచి తేక్కి_ నవి గోప్యముగ నుంచుకొం 

దురు. ఆటయందు వోయింట్పు ఈక ందింన 

న పరిగణింతురు. 

రాజురాణి Common marriage of the 

same suit Points 20. Royal marri- 

age 0f trumps (తురుపులు) £0, Single 

Bezique (queen of spades (ఇస్పెటు) 

Jack of Diamonds (,డమాన్ ) 40. 

Double Bezique- same combination 

as single bezique again declared 

in the courses of same hand by same 

player but with fresh cards scores 

$00. Four Jacks duly declared 40 

Four Queens duly declared scores 

60. Four Kings duly declared scores 

80. Four Aces duly declared scores 

100. వరుసగ ఏస్ -రాజు-రాణి-జాకీ-పదిపం క్షి 

తురువులు పోయింట్లు 250. ఏడుతురుపులుఆడం 

బడిగాని త్రిప్పి చూపంబడి గాని హోయింట్సు10 

త ర్యాతివడును duly declared scores 10- 

Every Ace and ten in the captured 

hand (Bezique) Counts 10. For tak- 

ing the last trick awarded Points 10 

To score these points necessary 

2150 వీదర్ పటణ దురము 
టల గి 

cards should be at the players 

hands at the same time they must 

be duly declared and laid on the 

table. The score 18 kept by means 

of Bezique makers having two dials 
with pointers ౬6 showing tens 

up to 1U0- and the other showing 

hundreds up to Thousand. 
బిజ్ఞలభూపతి-- రెండన _తెలపునికడ 

(మహా రాష్ట్రిభూపతి) మంతిగనుండి సరహాసన 

మాశమించి క క ల్యాణ(కుంతల ) పురమునం _౯౨ 

వణకు రాజ్య మేలెను. కల్యాణపఫురము హోలా 

వురపాంతము. ఈతండు _జెనుందు. ఈతనికడ నె 
బస వెళ్య్వరుండు మంత్యగ నసుండినవాలయః బిజ్జ 

లుసి ఒక లింగాయతేవీర శె ను డాతనినగరునంచే 

చంసివెచెనని చెప్పబడినది, 

బిడ్(010)--- వాణిజ్య సంబంధపరి భాషా 

పదము, ఒక క్రయమునందు గాని, ఏలమునంచు. 

గాసి తాను. శొనకదతభణిన (దవ్యమూల్యము 

నెబుకపజచుటకు “200 స]గ్లు అనియెదరు. దాని 

నమ్మునాతండు లేక వఏలమువేయునాతం డ్రంగీక 

రించులోపల వదలుకొనవచ్చును, 

బిణాది గతంము ఆ. (యుద్గలజిప 
గణము చూడుండు.) 

బితరి —- ఆండువిలలను, మగవిలలప 
అణాల ల రు 

సంబంధములు విచారించునదనున యుక 
వయస్సునందుచున్న పిల్లలను “బి త్తరి వలె 

| రు ఏ 

నున్నది” అనినాడుచుందురు, నెఘంటికముగ 

బిర్హరి యన ఆ(డుది యనియు శృం గారచేష్ట 

గలయా:ండుది యనియు న క్ల గాన జవ్వన 

మంకరించుచున్న బాలిక యని భావముగా' 

'నేలుచున్నదిం 

బిదర్ పట్టణదుర్గము - న. విదర్భ 

యని. కొందును, se వేర్వేజు చేరులతో 

కొందజును పరిశీలకులు పోల్స( బయత్నించిరి. 
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కాని ఏదియునుగాదు. ఇది నై జాము రాజ్యము 

నం దిప్పటి "హైద రాబాదునగరమున శకెనుబది 

మైళ్ళదూరమున్గం దో పీఠభూమిపై సముదపు 

సీటిమట్టమునుండి అడుగుల యెత్తున 

నున్నయొకదుర్గము.బహమిని రాజ్యముండిన నాటి 

నిర్మాణమని తేలుచున్న ది* మంచి మోటార్దు 

నడుచుబాటయు, ఇనుపదారియు, న 

స్రేషమను కలవు, వాతావరణ మారో గ్యపిద 

మనియు. నించుశ ఉల్లాధిక్య మిట స 

౨330 

యుండుననియు' పేరందినదిం 

దుర్గము క. ౮+ ౧౮౩౦ సంవత్సరమునను, 
ఇచటినుహామ్మదీయ సర్వకలాశాలా(మ| దాసా 

యె మహమూ ద్లవాన్ )భవనము ౧౪౭౨ సం 
వత్సరమునను నిర్భింప(బడిన వంట, దుర్గ్షమున 

రాజనివాసభవనము లున్న వి 

బిధాగాత్రము.- 
గణము చూడుడు.) 

-( జమదగ్ని విధా ఉప 

వియోజెనిసిస్ (Biogenesis)- సిదాం 

తము. అనారు లన్నియు నిర్టీవస దార్థముల 

నుండి కలుగని ee గాన, ,జీవపచార్థస్థానము 

లగు Cells లేనితటి నచట మజీయొక పురా 

తనపు Cell 

ధమేయె యుండియుండవలె నను సిదాాతము 

జీవపదార్థనితతియ బీవనమునకు 

ఈసిద్ధాంతవాదుల యభిపా9యము, 

ఉండియు అది జీవపదారసంబం 
యా 

రు 
మూలఅలషుపై 

బిరుదాంకపురవుంలా-. దీని నిప్పుకు 
బిక్కవో లనుచున్నా రు. ఆంధ దేశమున తూర్పు 

గోదావరి మండలమునం దున్న గానుము, ఇట 

చెద్దాపుర సంస్థానమునకు మొదటి పభు నగు 

ముసలితిమ్నరాజు గారు | తవింంచిన సం శ యు గా (|. Co పెద్ద చెబున్రు 

కలదు, 

: gi passe - 
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GG 

టలింబిచెట్టు_ ఇది రసఉసిరిక వంటి 

చెట్టు. కాయలు పుల్రగను, తియ్యగను ఉండు 

భేదములచే శెండుగ నున్నది. కాయలందు న్న 

రుండును, కాయలు భోజనప er కాయలు 

చలవ చేసి ఆశలి పుట్టించి పు 

పైల్యే శాంతీయు. గల్లించుచు బలము సధిక 

పండు దుర్గుణములను చేయి. 

దగ్గు ను టేకింపం జేయు గుణముకలది యనియు 

దీనికీివిఖుగుడు గసగ సాలరస 

వ్ పటిచుననియు, 

బిలియన్ లెక్ళ_(Billi0n)- మిలియన్ 
అన అంద జెజిగిన బే, 1000000 పడిలవీలని 

మన మనుచున్నాము. 

Million అనిపేరు... అమెరికా చేళమున 

Million times million is Billion. 

అనెడరు. అనయా 1000000 % 1000000 _ 

100600౧000000. దీనిని భరత బేళపు సంఖ్యా 

మానమున శంఖ మనియెదరు. (న్యూమ రికల్సు 

చూడుడు.) 

బలియంర్ద్చు ఆట (౨1! es యా 

ఇది వెస్పా సృెత్యులనుండి మనము నేర్చిన అట 

దాని కాంగమున 
Cn 

శ్రీబ్బులు ముదలగ్గు 'తావ్రలందు వినోదకాల 

mn ఆ 

శెసముగ నాడంబడుచు నున్నది. పండెం డడు 

గులవొడనవునుు ఆజడుగుల ఒకటిన్నర అుగుళ్ 

ముల వెడల్పునుగల మేజాబ లె, సేటుపలక్ పె 
య. య యా 

ఫొరగ నమర్సి, దానిపై ఆకుపచ్చ బనాతుగుడ్ల 
య 

నంటించి చుట్లు నంచులు నెందున్నర అంగుళే 

ముల ఎత్తున పరువుగ సమర్చి, మూలలందు 

నాల్లున్కు పళశ్క_లందు రెండును ఆజు చిక్క-పు 

సంచులను రః (pockets) అవర్చి, అ 

మేజాపి బంతుల నుంచి యాడుదురు ఈ 

బంతులు 1దంతముతో (గాసి లేక అట్టి టె యగు 

కాంపోజివన్త్రో. గాసీ శత వ్రంచుక: 

బరువుగ నుండును. ఒళపాటి పొడవ్రగల కజ్దల 



బీలీయర్లు ఆట 
శు 

కడను తోలుముక్క-ల నంటించి నాటితో 

బంతులుకోోయుచు. నాడుదురు, బంతులలో 

కెల్పరంగువిగను, నలుప్రు లేశ ఎజుపుగరంగులవి 

గను ఇరు తెగలుగ నుంజెడిని, 

వం దెజ్జ లేక నల్పబంతుల నెప్పుడు కజ్బతోో 

పొడిచి తోోయుట యుండదు. కాని ఏట్రనుంచు 

టప విధింపంబడిన తావ్లలందు విటి నుంచుదురు. 

ఒకబంతీ నొకచిక్ట మునందుకు పడ దోయు నుడై 

శ్యములో తెల్పబంతిని కిజ్రతి ఏ డుతురు. 

(Hazard) పేరు ఒక 

బంతిదెబ్బ య. కం దగిలెనేని దానికి 

కీనన్ (Cannon) అని పేరు బల్కు-లైన్ అనం 

బడు గీత కన్వలివెపున నొకతావునుండి తెల్ల 

బంతిని బొడుచుటకు బక్ (Break) అనియె 

డరు. అ శ్రణీ నెజ్బబంతి చికములో. బడినను 

గాని లేక సొంతబంతి ఎజ్జిబంతిని దాశీ తాను 

చిక్కమునం బడినను తనకు మూండు లెక్కకు 

దానికి హాజా రని 

వచ్చును, (అ నంగా ఏ6ంre అగునుం ,) 

అటు శెండుబంతులును చిక్కమునయిడిన 
(షీ 

ఆటు లెక్క-కువచ్చును, (అనయా Seore 

అగును జులు 

లా 

దీసియుంచి, 

పడీన ఎజి లేశ నలబంతిని బె కిం 
(అల) ఇవీ 0. 

యెటనుండి వి శాంతిం 

గాననగునో అటనుండి దానిని బొడువ నగును. 

నబంతితో  నితర 

మగు బంతిని దాంశింప లేకపోయిన, నది అవతలి 

వారి కొక Point లెక్క-కువచ్చును. అంతటితో 

నాత(డు (1 పాయింటు లెక్కాకువచ్చినవారు) 

ఆట సాడన నగును, 

_ ఒకవేళ మొదటియాటకానిబంతి రెండవ 

తప్పిపోయి, చిక్క_ 

నం బడినచో నది యటనుండి పోందగినది 
యగుటయె గాక ఎవ్వనిబంతిని దాశక తప్పి 

'బోయెనో వానికి మూడు లెక్క_కవచ్చును. 

{అనగా మూడు పాయంటులు ఏ860%6 

CR లో 

అస బంటి 

అడుచుండు నాతండు 

వారిబంతిని దాక 

2188 బిల్లాఫ్ ఎక్సు ఫేంజి చెక్కు బిలు 

అగును.) ఇంక నత్తజ్ నెజ్బబంతీ యొక్క_టియే 

నిలో పార్ (Below par)— వాణిజ్య 

సంబంధపరి భాసాసదము. 1౭౫ అనిన ఒకపషత 

మున లీఖంపంబడీన దానివిలువ (Face value) 

యనియర్థము. దానికి దక్కు_నవిలున కాప పత) 
మమ్ముడువోవుటకు “Below par” అనిపేరు 

(Above par చూడు(డు. 

బిల్హాతిగూ త్రము- (సంకృతి ఉపగణము 

చూడుండుం) 

బిల్లొఫ్ ఎక్పుఇంజి చెక్కు బిల్లు 
(Bill of exchange cheque bilb)-వ రక 

సందర్భమునను మృతి సందర్భమునను తనవచాకీ 

యున్న నారిక్కి ఏసందర్భమున 7 చాకీపజెనో దాని 
నించుక వివరించుచు, అటిచాకీ చెలించునుని 

కోరుచు పంవుపతిమునకుభిల్లు 1111) అనిపేరు 

తనకు చాకీయున్న ది ఎవ్యమునుండి. గాని, 

తాను దాచుకొనినదిన్య మునుండి గాని ఒక 

ధనాగారమునకు (Tr68s11y) గాని మాంక్ 

(Bank )s గాను తోను బాకీయున్న వారి కింత 

సొమ్ము చెల్ఫింపుండనియు, అనామ్ము వారికీ( 

గాని, వారియనువుతినిపొందిన వారికి. గాని, చెలిం 

పవచ్చుననియు వా్రీసిపంపుపతిమునకు చెప్క_ 

(Chequs) అనిపేరు 

వగ్శకస సందర్శమున- Ae యనువ ర్ర రకుండు 

B. యనువ ర్రపనకును, 3. యనువ ర్రకుండు ౮. 

యనున_ర్హపనకును వెయ్యిరూప్యములు చాక 

యియ్య తేలుదు రనుకొందము, దాని నొకరివద్ద 
కొకరు పంవీంచుకొను చుండుటక మాటుగా 

౨. యనువాండు డీ యనువానికి బాకీ వెయ్యి 
రరూపాయలని ఏవరించుచు, బిల్ ఆఫ్ ఎక్సు ఛేంజి 
(Bill of exchange) పతమును పంపుటయు, 

ఆపత్రమ్యుపె తన యంగీకారమును చెలి, 



వీలాఫ్ ఎప్ప ఛేంజి చెక్కు విలు 

గీ." యనువాఃడు సంతేశముచేసి చెల్లించు లేది 

వివరించి వ. యనువాని కంద జేయును, దానిని 
కొను చాకీయున్న 0, యనువానికిం గాని, 

వానియనుమతినందినవారికిం గాసి చెల్తింపవల 

యునని వాసి సంతశ మొనర్చి B. యనునాండు 

(౮ అనువాని కాపత్య మంద జేయును, ర అను 

వాండు, దాని నావాయిదాదినమున గ్రీఅనువాని 

నుండి అబాకీది రవ్యమును . వసూలు చేసికొనును. 

ఒక్కా ప్పుడు C అనువానికీ ద్రవ్య మల్యేవ 

సరమై యుండు నేని అందునుండి ౪ ౦చెను దవ్య 

మును వదలి వేసి, వేజొళమధ్యవ శకి వికయించి, 

(Discounted) ఆమధ్యవ ర్హీనుండి తక్కిన 

సొమ్మును తోడనే తీసికొనును. అటుల Dis- 

count ను తనలాభముగ నెంచు మధ్యవ_ర్జియు 

వాయిడాదినమునజకు వేచియుండి తీనమొ త్ర 

మును అనువ ర్రపనినుండి 

కొనును, 

ఇది చాల సులువు వర్తకుల పనుకూలైంచు 

చుందడుకతన వ. వాల వ్యాపకము గాంచి 

యున్నది. అట్టి షృతేమునకు “Bill of Ex- 

change” త ce 

హని నోట్లు వ్యాపకము లేని పాగతరోజు 

లలో, సొమ్ము బరువుగ పంపుట కస్టముగ నుండు 

దినములభో కని 'పెట్టంబడి పారంభింపంబడీయు, 

నోటు టు వ్యావించినవిదపగూడ నె నశు ఆచరణయం 

దుండి సాంగుచున్నదిః కతు. వ్ దేశవ్యాపా 

రములం దీపదతి యెక్కువ పరిపాటియం దుండి 

నటు నేతను న్నటి, 
రా 

ఒకరికి కొంలేనామ్ము నొసంగుమని బాంకికి 

వాాయుపత్సే మగు చెక్కు, అట్టులెనను పంప 

వలయును లేకున్న దానిని (కాసు చేసి పంప 

వచ్చును. మొదటిదానికి ‘Open Cheque’ 

అనియును, రెండవదానినCrossed Cheque’ 

అనియు నందురు. 
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వసూలుపజుచు . 

వీల గని భజ సన్యాయము 

Open Chequeపెని రూకలనందునాతండు. 

సొమ్ముముట్టిన యొప్వదలగా సంతక మొనర్చి, 

మూల్య మందుకొనును. కాసుచెక్కులు ఒక 
'చాంకునారిద్య్వా రానే మూర్చ బడవలయును, ఆ 

చెవ్క_సె ఏచాంకివా నైనను అని గాని లేక 

ఏదో యొక ఫలానిబేంకివా రని గాని ఏర్పాటు 

లిఖంసవలయును, డాని నాబాంకివారి కిడి వారి 

ద్యారానే మూల్యము నందవలసి యుండును, 

ఇది కొంత అనవసరపు చీకాకుపనిగ దోపనోపును 

గాని ఒకచాంకివారిద్యారా యాతంతు నడుచు 
టంజేస్తి తస్కరులవ స్వాధీనము గాకుంటయె 
గాక లిఖిత నిదర్శనములు గల్తెడీని, తలంటి. 

నొకటి 

నడ్డుగీతలను AD, “& Co” అని ము దచేసికొని 

ముద్రించు చుండువారు. ఇందు (కొసుకు వీదప. 

& Co అనునది Fashion గా నెంచంబడున చే 

గాని, నిజముగా సంఘము +కొనితజీ నరము. 
లేనిదై నిష్ప) యోజన మే యగును. 

కాలమున సీ కాసుచేయుట ౪ 'ఒకటిను 

బిల్వములు = సంచబిల్యములు లేక 

బిలపంచకము., 

పత్యకుని భావము, 

బిలం మన పూజార్హ్హమగు 

౧ తులసి (పకి), ౨౨ బిల్వము (మారేడు. 

పతి), 3 సిర్షుండె (నావిలిపత్సో ర అపామా 

ర్లము (ఉత్త గణిప క్రి), ౫ కవిళ్ణము(వెలగప త్రి, 

అప్టబిల్యములు- ల్ నో తులపీ బిల నిర్గుండి. 

అపామార్ష క శమ ఆమలకం భూర్యమ్ 

అన్షబిల్యాడిప పకీ రతాః | ౬ శమో (ఉమ్మిప త్రీ, 

౭ ఆములకము (ఆ*రికస త్ర; న్ా ధూర్యము: 

(గరిక) త్ర అష్ట బిలము లనంబడును. 

బిల్లుయూపి లేర బెల్ల యూపి గో 

తం ము--(పరాశరగణము చూడుండు), 

విల్వవిభజనన్యాయము-- మారేడు. 

పండును విభజించుట యని యర్థము. "తెలియని, 



బిల ణవముహాకవి 

పని జేయంబూనుటను చెల్బుట కీన్యాయమును 
వాడుచుందురు. 

బిల్హణ మహా కని ఈతడు. కాళ్ళిర 
చేశనివాసీయగు రాజకలశుని మనుమడు 

మహాభాష్య వ్యాఖ్యాతే యగు జ్యేష్టకలశుని 

కుమారుడు. కాళిగా తుండు. బా హ్మణుడు, 

ఏరు మువ్వురు సోదరులు. 

-ఈతండు చాల్యముననే సశలవిద్యల నభ్యసిం 

చిననాండు, యావ్యశమున కాళ్ళిర దేశాధిపతి 

తలి నాగాచేవిం 
ఇల 

యగు ననంతవర్శమహీపాలుని కుమారుడగు _ 

కలశ చేవుండు కాళ్ళీర బేశ మేలుచున్న కాలమున 

చేశసంచారము చేయుచు మధుర, బృందావ 

కాలీ పియాగ, 
4 

డాహల (బందెల్టండ్ ), ఘూర్దర, సోమనాథ 

కాన్యకుద్ద, అ యోధ్య, 

పు రాదిస్టలంబులు తిరిగి, ఆ ప్రభువుల 

స న్న్మానములం బడసినవాండు.దథీణ చేశ మందలి 

చాలుక్యు లరాజ ధాని యగు కల్యా ఇవురమం 

దుండి(ఫోలాపుర (ప్రాంతేముప ,భువగుతి) భువన 

మల్చుం డనయిడిన ఆహవమల్లునిచే“విద్యాపతి? 

విపదము (బడని నవా(డు. ఆ యాస్థానమున నే 

ఆహనవముల్లుని కుమారుడగు వికేమూంక'చేన 

రాజుకౌాలమున( గూడ నుండిన వాడై 

'మాంక చేవ చరిత మను మహాకావ్యమును 

రచియించియుండెను. ఇంతియె గాక Fa 

1094 పల ౧6న నుండిన అనపాలా 

ఫురము రాజధానిగానుండిన దాహల దేశాధీ 

శ్వరుండ గు కర్ణ రాజుచే సన్మానంబులు బడసి, 

అభూపతి పేరుగా “కర్లసుందర నాటిక? యను 

గ్యంథమును రచిం మ తక ఇంకను “పంణా 

ష్ యనుగింథమును గూడ. రచించినవా(డు. 

ఈకని 1086 సంవత్సరమున కలశ భూప ఏ తికుమా 

రుడు హర్ష టేవునికాలమువజ కుండి 1100 

సంవత్సరపాగరంతమున చనిపోయి నట్టూ హింపం 

బడుచున్నది. యామిసీపూర్గతిలకయను. నాకు: 

2140 వీల్ ఆఫ్ స్టోర్ 

మాకిత సీతయ పరిణయ మయినటులు 
(వాయంబడేన బిల్హణయాద గంథము లన్యులచే 

పినోదారము నాయ యుడినవి గాని నిజములు 

గావని యిటీవలిపరిలలకులుగొందజనుచున్నా రు. 

బిల్ ఆఫ్ ఎక్సుఛేంజి(Bill of Ex- 
change )- వాణిజ్య సంబంధపరిభాసాపద ము 

హుండీ ఒకరిపె నొకరు కొొంతేసామ్ము ఫలానా 

వారిపరముగ చెల్పింపుమ ని నాసినపత్ళము. 

దీనిని వర్తకులు కొని కొంతకమిపనులాభము 

నకు అమ్ముదురు. వసూలునిమి త్రము పంపు 

దురు, ఇందు దర్శన (చూడంగనె సామ్మిచ్చు) 

“Demand draft” హుండీలకు అనియు 

నందురు. 

నల్ అఫ్ ఎంట్రీ (Bill of Entry )- 

(వాణిజ్య సంబంధపరిభాపొపదము). ఎగువుతి 

సక _త్హమునిల్య వయంబడినవ్ గాని, దిగుమతియై 

వచ్చిచేరినవి గాని, ఒళ Custom House 

నందు నమోదువేయంబడిన పత్రము. 

నిల్ అఫ్ సఫరెన్సు Bill of Suff- 

erance)— వాణిజ్య సంబంధపరి భా బాపదము. 

ఒక బిటేషుపీడ( ఒక బిటీషు శేవునుండి వేర్వటు 

బిటీషుశేవులశేగుచు) _dUtiable goods 

తో వర్తకము చేయవచ్చుననియు, ఆసరకులు 

Bonded warehouse నందు దింప(బడి, తీసి 

కొనిపోంబకునపుడు Duty ననూలుచేయ 

వచ్చుననియు, ఉద్యోగపు అనుమతి పత్రము 

(Oificial permit). 

బిల్ ఆఫ్ సేల్ (Bill a 5216) — 

వాణిజ్య సంబంధపరి భా హోపదము, సరకు అమ్మం 

బడుటను చెలుపు నిశ్చయపత ము. 

బిల్ ఆఫ్ సోర్ (Bill of Storey— 

వాణిజ్య సంబంధ సరిఛాహాపదము.. బ్రిటీషు 

"దేశ్రములందు. 'వేయంబడిన (కశ్చ శ్రిగల) క 



“బల్ జన క ర్ 

'లితరబేళములవం గొంవోంబడి అమ్ముడుపో 

నిచో తిరుగ నై చేండ్రలో జన్న చేశము నకు 

మరలునేని ౮81003 duty అక్కఅయుండ 

దని శాసనముచేయంబడినది, దానికొజుకు అటు 

| సిద్ధప పజుపంబడీన + లెక్కపత్యము ట్ 

బిల్ బ్రోకర్ (Bill HE 

న. హుండీలను పోన్ 

టను కొనుచు అమ్ముచు వ్యా వార మొనర్చు 

బాయదు 

బిల్ అఫ్ విక్చుయల్లింగ్ (Bills 
Victualling)—సముద మున సబురుచేయు 

తటి భోజనాదివ్యయముల కుపయోగించుకొను 

టకు వలయుసరకులను పడె పె (పన్నుంబఎది, 

మోత శారీ లేమియుం దగులకండ) గె మో 6 

స లైసెన్సు, దీనిని సర్వసాధా 

రణముగ ‘Victualling 3111) అనుచున్నారు. 

బిల్ ఆఫ్ లౌొండింగ్(Bill of Lan- 
dingy— వాణిజ్య సంబంధ వరిభాహూాపదమ 

ఫలానితాన్రన దింపుటకుంగాను ఇంతసరకు తనకు 

ముట్టిన దనియు, దానిఇాన్ట యింతే చెల్లింప( 

బడీనదనియు, ఎగుమతియొ నర్వి నవాని కొసంగ( 

బడీన సత్రము, 

బ్రషవ్వు రింగు (Bishop’s Ting j= 

ఇది సూర్యునింజుట్టి శన్చించు పరివేషములలో 

నొకటి, ఇందు రంగు లుంజెడ్ని, ఇది తోం 

చుక్కలతో సంబంధము కలది యని చెప్పం 
బడినది, కః వె. ౧౮౧౦ సంవత్సరమున. 

నగపడిన తోకచుక్క అకసమునం దగపకు 

చయండుక టీ బటీషుదీవులం దగపడుచుండినది, 

బిస్కిట్(న్రిసకత్తు) (Biscuit) — 
13 అనిన శెండుసారులనియు, ౮౦6045 అనిన 

కాల్చంబడీన దనియు నరము. “రెండు సారులు 

“అన్నీ చే కాల్పంబడినదని భావము. తొల్లి రోమ 

2141 వీడావాపనపరీశ్, 

నుల కౌఎలమున పటాలపురొశ్చైులు రెండుసార్లు 

అగ్ని చే హుకముగ నొనర్నంబడుచుం'డెడి కు, 

ఇప్పుడు రెండు సారు స్థ శద్ధియొనర స దాని కీపేరు 

ప్యసంగములం దు క్రిగా నుడువ్రుచుందురు. 

బిహవియరిజన్ం (Behaviourism)- 
మనుష్యుల మొక్క గాని జంతువులయొక్క_ గాని 
పవర రనమ్కు అంతకక్రరణమును _చెబుగు 

శాసనము. 

ఇది అమెరికా నరము రా ఈ లందు 

కొంతవణబకు న్యావించియున్న దని విందుము. 

బీజావాపనపరీక్ట_ వ్యవసాయమున 
వి త్తనములు చల్లుటకు ఈ కృందిగుణదోవ పరీ 

క్. మా అర్హ కార్తెలను గమ 

నించుటయావశ్వక మని రెట్టదై వజ్ఞ(డు బుషు 

లమతమును జనులకు వెల్లడించి యున్నా (డు+ 

కాం త్రము Sb .) 

మూలానతు తోము వీజావాపమునకు కడు 

య. 

న్యా 

ఫ్ పుష్యమి పునరగసులు, వరి 

వామల కు సంష్టమనియు. జెప్పంబడినదిః 

లగ్నమునం గాన్సి లగ్నమున కేడవస్థాన 

మున(గాని కువ డుండంజూచి నిత్తనములు 

వేయుట సేేయమనియు, చందు)ండు ౧, కీ, 

కటారి రం దున్నతజ్రిని గాసి, కార 

గహములుబలహీనము లై నతజీని గాని, విత్తన 

ములు నాటిన చక్కగ ఫలించుననియు, అందు 

ముఖ్యముగ చందు9ండు లగ్నమం దుండుతటీని 

విత్తులు నాటుట శయ మనియు, చానిని 

సూర్యుండుచూచుచుండి నఇంకను సయననియు 

రవి అన్హాొప వేశ మెనదిమొదలు నాటినపెరులు 

చక్క ఫలించుననియు, ఉతర, అనూరాధ, 

మూల, రోహిణి, రేవతి నకత)ములు వై పెరు 

పెట్టుటకు ములను నతతములనియు 

చెప్పండి నది. మకర, సింహ, వృషభ మాన 

కర్కాటక రాసులు: (కౌష్షములగు రాసులు | 



బీజావాపనపరీతు. 

మజీయు సీరాసులందు గురు బుధ, శుక లను 

(శుభగవాములు) ఉండుట మిగుల శ్రేయ 

మనియు, 

బుధుండు గాని, శుక్ఫూడుగాని యుండులగ్న 

మంచెనను లేక వారుండు నవాంశయం దెనను 

సవిత నములు నాటినను చక్కగ ఫలించు 

ననియు, 

గురుడు లగ్నమందుగాని, నాబ్లన ఏడవ 

ఇండలో నెచట్టనెనంగాని యుండుతజే విత్తిన 

మంచిఫలము గల్వననియు, 

కరగ హాము లుండు సకుతములందు 

నః గహణము గల్గిన నకుతముననుు పాప 

గగిహములందు, రాసులందు, వారు చూచు 

రాసులందు నాటిన పెరులు ఫలీంప వనియు, 

ల విశాఖ, కృత్తిక, చిత్త ఆర, భరణి, 

పుబ్బ, పూర్వాషాఢ, పూర్యాభాద నమత 

ములందు విత్తనములు నాటిన 

మగుననియు, 

విత్తనములు వేయ నేగుతజి పెండికంటి 

డాపల రొప్పినను, కాకి గాని ముంగి గాని, 

గాడిద గాని వెలుపలికి పోయినను, కుక్కు ఎడమ 

దికున శేగిననుు మంచిశకునము లనియు, స్త్రీలు 
vu 

మంగళ పదమగు మాటలు, పాటలు నిన్సిం 

చినను; వేదాధ్యయనము చెవినింబడినన, ఎద్దు 

ఎడమతట్టుగా బాలువోసినను, మంచిశకునము 

లనియు, విత్తనములు చల్లి తిరిగివచ్చు నపుడు 

నాయనము తీర్చుట మహాసలపిద మనియు, 

పండినపంట కోయుట కేగునపుడు వెలుపల 

కాకి యజచినను, ఏను౮సలు, అద్దములు, అరంటి 

స్తంభములు, పూర్ణకుంభములు, చితవర్లముల 

చీరెలు ధరించిన స్రీలు ఎదురగుట సుశకునము 

అనియు, 

వి తనములునాట నేగుతేశ్రి పగము మోప 

'తెపట్క ఎద్దులు రొప్పుట్స లేశ కిందవడుట, 

పెరు సిష్పుల 
a | 

2142 వీజావాసనపరీక్షు 

అపశ్రకనము లనియు సుటకోయ చేగుతరి 
వితంతువు, కుంచేలు, క కసవు, తెేలికుల 

నూనెంగానస్కి తెలకవీండిగాని యదురగుట అప 

శ్రకునమనియు, చెప్పబడినది. 

౧ ఛాన్యములు- ఏటిని నాటుటకు అశ్వని, 

ఆర్ద్ర వుబ్బ, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, 
పూర్యాభాద కార్తెలు శేవ్హములు, 

౨ గోదునులు - ఏటిని నాటుటకు భరణి 

Che శ్రోన్షము. మృగశిర తగదని చెప్పం 

బడినది జ్యేవ్వయందు ఫలింపదు. 3లించినను 

దక్క-దని పెద్దలు చెప్పుదురు. 

9 కొన్న లు- ఏటిని నాటుటకు ఉత్తర్శ అనూ 

రాధ, రోహిణి, శేవతి నక్షుతములు మంచివి. 

అశ్వని, ధనిప్య, నతభిషం, శ్రవణం, పునర్వసు 

మధ్యమములు, తక్కిన నతుత్యముల నాల్గవ 

వంతు పంటకన్న నెక్కు_డు కెల్లదు, కషి సుష 

రాశీయందు, బృహస్పతి వృషభ రాశయందు 

నుండుతీజీని ధనుర్మాసము మొదలు మాఘ 

మాసమువజుకు స్వాతీ, మూల, అనూనాధ 

నక్షత్రములు, మకర, మోన కఛ్చాటక రాసులు 

గల్లంజూచి, విత్తిన మంచిపంట ఫలీంచునని 

చెప్పం బడినది, 

ర్రీ 'చన్నంగివరి-, 

సక మ శేషము. 

౫ తం భరణి, రోహిణి, wr 

పునర్వసు, పుష్యమి, మఖ నతుత సములు శన 

ములు, శ్రవణమున వి త్రిన మ పండు. 

నని య 

ఇది నాటుటకు శ్రవణ. 

ప తీ- ఇది నాటుటకు అశ్వని, భై). స 

పుబ్బ, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, పూర్వా, 

బాధ) నతుతిములు ౩ శన మవమములు, ... 

ఆ శమయందు. టో స్వల్చ్బమనియు, , 

న్వాతీయు మంచినత త్రమె యనియు, చందు 

)  డున్ననతతేము శం్ట్రమనియు చెప్పబడినది... 



బీజవ్భ కన్యా యము 
రై య. చెజకుు ఇవి నాటుటకు 

ఆరగ, చితలు హ సలు మంచివి. , 
లావి ది/ 

"అ యోగ్యములు, 

౯ కందులు-నాటుటకు మూల పిశస్త్రుము. 

నాటుటకు హా స్ట పళ వము. 

ము 

పుబ్బ, 

న్ని ౧౦ పెసలు 

౧౧ అనుములు-నాటుటకు జ్యేష్ట (పశ 

౧-౨ నువ్వులు-నాటుటకు ఆర్ధ వళ సమ 

౧౩ అలచందలు- ఇవి నాటుటకు పూరా రూ 

"పూఢ మంచిది, 

౧౪ అవిసెలు, మునగ- ఇవి నాటుటకు 

అశ్వని ప సగ స్తము, నతభిషము, విగాఖలయందు 

పుపసబక్ట వెడిపోన్సను, 

౧౫ తములపాకులతీలా-ఉి త్రరపిశ్త స్టము, 

క b షు 
నల! 

౧౬ అరంటితోంట- దీని అదు 

'లగ్నమందుండుతేణీ "స్టేను. 
/9 

అంగారకుడు చూచుచుండు లగ్నమును 

యోగ్య మె. రాహున్ర లగ్న ముంజ చుచుండిన 

చీడ పట్టును, చందు)డు లగ్నమందుండియు, 

'అలగ్నమును సూర్యుండు చూచుచుండిన చాల 

శేన్లము. 

టజవృక్షన్యాయము--విక్తు ముందా? 

లేక చెట్టు ముందా?! యని. వితర్కిఎచుట నిర 

గ్గకనాద మని భావము, 

బజాంకురన్యాయము — విత్తనము, 
అంకురము నను రెండును కారణ కార్యములు. 

రెండును (పథానములు. అపినాభావ సంబం 

ధముం చెల్పుతేణీ సీన్యా యమును వాడుదురు. 

టబాశాఖ క్ష్మతియులు --(పిమా 
శాఖ మీత్రియులు చూడుండు.) 

చిమ్(బ్రి ఏడీ) వంతెన్మ Beam శ 

౧(వం తెనలు చూడుండుం. 

2148 బీరకాయ 

బీప్ సిస్టమ్ (Beam system) — 

ఇది Wirel Telegraphy లోనిది, దీనిని 

“Directional Wireless Telegraphy” 

అనెదరు, ఇందు ఎలక్ట్రిసిటీఅలలనుఏక మొనర్చి 

బీమ్ వలె అవైవునకుం బంపుటతో పని నడు 

చును. ిటీష్దీవులనుండి _ కెనడా టేశమున 

పద్ధతిని కీ వార్తలను నడుపుచున్నారు. 
హత ఎ జ చేందువీజ, నేతి 

బీజ, లేశ పుల్ల బీజ అనునవి ముఖ్య జాతులు 

మూడు. తీయబీజయందు ఇ పెద్ద బీజ, లేక ఏను 

గువీజు, చిన్న బీజ, గు త్తిబిజ (గుత్తులుగుత్తులు 

గలాచు కోలజాతి) అను మూడును కోలకా 

యలుగలజాతులు, ర్రంకను బొట్టికాయలుగల 

(అనంగా గుండిని బీరకాయలు గాచు) జాతి, 

బరంపుర పాంతేముల( గానగుచున్నది. ఇది 

తీయ బీటజాతియి. చేదుబీఐ కాయలించుకచే.దుగ 

నుండుటయా హారము నకు నిరసించుచుందురు. దీని 

నధమపుజాతిగ చెన్ను దురు. నేతిబీజ లేక పుల్ల 

'వీజ యనంబడు జాతియందు తెక్క_ లేని భేద 

ములు కలను. తీంగలుఫపొడవ్రగ చెట్ల పైకి (బౌక్ 

కాచు దేశవాళీ నేతి బీరయు, పొట్టికీలెలతో (పాకి 

కాచు Vegetabla marrow జూతియు, ఇంక 

నెన్ని యోరకములు కాయలు కాచుఖేదజాతు 

లీందు6 గలవు. 

న్. డిన? సిక్ పెద ద్ర పెరు గాన్ని బరుద 

ములుగాని ఉండునేని హేళనగా. నేతివీజు 

కాయవాట మని వాడుచుందుకు అనంగా 

చేనివీక కాయకు నేతితో సంబంధము గాని, 
పుల్ల బీరకాయ యనువేరున కందు ప్రులుపు 
గాని లేపండుట నిరరశనాను మని యిందలి 

భావము: వీరకొయ ‘es గలించు 

సై టా పథ్యముగా నెన్న (బడు 

చున్న ది, బీరకాయపెగీచిన పొటునందు వాత 
ఠం 

గుణమును, కడుపుబ్బరము గలించుగుణమును 
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గలదందురు. బీరఆపలపసరు గాఢమగు ఆకు 

పచ్చరంగుగలది గాన దొ'షయు క్రమె గాఢ 

మగు అక్షపసరురంగును బీరాపపసరుతో పోల్చు 

దురు. మటీయు నిందు ఏత్యమును శాంతింప 

జేసి ఉబ్బుజాడ్యము నడంచుశ క్షి గలదందురు. 

శరీరమందలి చెడుర క్రమును 'శుభపజిచుగుణ 

మిందుంగల దందురు. తియ్య బీరయందలి ఇతర 

భేదజాతుల కివియె గుణములు, 

చేదుభీరపాదునకు లా. LUffa mara 

Luffa plucketiuna. సం. సుఠతీకా కృతి 

రాదనీ అనిపేరు. చేదుబీరయందు వెద్యోప 

యోగగుణములు కోన్ని గలవు గా; న 

మ గాకున్నను ఉప యోగింతురు 

దీని సమూలరసకహాయములు ఉస్తము చో 

పు వెడలీంచియు, 

er 

అధికమెన వను 
Q— 

నముచేసియు, కడుపులోని బల్కు పాండు 
Cn 

రోగము, ఉబ్బుజాడ్యము, శాగసకాసలు, 

మూలన్యాధి,కప్పరోగముల నివారించుననియు, 

సర్పవిషమును హారించుననియు, చెప్పబడినది. 

"పెట్టుమందు కక్కించుట కికహాయము లోని 

కచ్చెదరు, న్ని వాతేములు సన్ని వాతెవాతేము 

సహో నివారించునందురు. 

చేదు వీరకాయము కే లాముదమున వెచ్చం 

చేసి తలకుం గట్టుచుండిన సన్ని పాతేము నివారణ 

మగుననియు, అఆముదహములోే చే.ములభీకగింజల 

చమురు కల్సి రుద్దిన సర్యవాలేములనొోప్వులు, 

వాళేదోవములు నివారణమఘుగుననియు, నరము 
a yr ల ఇ హో వ ఇతని 1 1 

లకు సత్తువునిచ్చి పడహాయినకౌళ్ళు చెతులు 
(nn) 

బలపడు ననియు, పచ్చికాడల _ కసాయము 

నందు నున్యపుజ్వరదొ మము న గలిన లోపలి 
2 షర. 

నరముల ఉబ్బుగాని, తితుల ఉబ్బు గాని నివారణ 
Pa a) 

జేయుశ్ర క్రి గలదసియు 'జెప్పంబడీనది. 

నేశింబీర లేళ ఫప్రులబీరయందు విషదోవము 
ధం = 

ry Na SN Shon హూం ఐక్కళ్ళుక ట్ట ప)'మెహము, పైల్యే 
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ముల నడంచి విషమజ్యరము నివారించి యిం. 

చుకవాతమును నేం, చలవ బేయుగుణములు, 

గలవనియు( చెప్పబడినది. 

వీర అధమాధమపుజాతియో లేక వేజుజా 

తయో బుజ్జి బీర యనంబడుజాతి కలదు, లది 

అడవిజాతిబీక యని కొంద అుంద్లుకు. కొంద 

అదియె గు త్తిబిర యందురు. డీనింగూర్చి సరిగా 

తెలియ రాదుం 

వీరకాయకు సంస్కృ తే పు పేరు, కృతచ్చి దా 

కృతబంధనం కృత వేధన్యా కోశాతేకీ అనునవి 

బీకసామాన్యమునకును, కృత వేదకళ, ఘృతకోకీ 

యనునవి చనేతివీకకను, కృత కేదనః అనునది 

తెలపూవులువూ చెడి వీఠజాతికిని సుతికా యను 

పదము చేందుజాతిబీరకను, కృతి రాదనిలను 

చేరు బీరజాతిభేదమునకును చెప్పంబడినవి. 

బరార్సు ప్రోవిన్సు (Berars Pro- 

vin66)—9ండియా దేశమున సుధ్య రాష్ట్రము 

లకు పశ్చిమముగ నున్న మరా లో 

బుణములకు గాను నైజాము ప స్ 

శా Te ఈ త 
FR Ny లో గం 
Ud tat’ Hol ke! పభుతము వారికీ వశ్లపటచి 

“ాదరాబాదు పాను పిరికి? అనిసూడ 
Oa CG బ/బా 

నాడుచుందురు, వెశాల్యము ౧౭౭౦౦ చతురపు 
యా 

మెళ్గు. దీనియందు మిగిలినసొయ్ను. నిజాము 
60౧ ( 

ఎ కుమార కొసంగంబడుచున, ది. పాద 
: దస 

గుండ tie -ం | వ ద కల రా యు ని జెంటు గొరు త నటి 

గూటరాడ. నుందుఘు ఇపషతు వ అమ ముఖ 
ర) ర / 

అ ఇుంతంయు నకు లం టిం మ న Je a ఏదు 
9 య 

ప తిపంట యధిశము; ( పభ నాష్ట్ర సముటు. 

మహారాష్ట ము పీందీ చేశ భానలు చూడుడు) 

పరిపాలన కది తూర్పు బీరా రనియు, పశ్చిమ 

వీరా రనియు రెండు డివిజనులుగ చేయం 

బడినది, అకోలా పట్టణము పిథానపురము. 
అమరావతి పి తివ రశము విశేషముగం గల ws 
పురము. ఎరిచపూరు మహన్మ్నుదీయపరిపాలన. 
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కాలమున ప ప్రధా నస్థానముగ నుండినప్రురము. 

తోెలీంటి విదర్భ చేశ ముండినకాలమున పండిన 

పురము రాజధానిగ నుండినతావు. (విదర్భ 

దేశము చూడుడు. శ్రీకృష్ణుని రాణి యగు 

రుక్టిణి దేవి ది జన్మభూమి, ఆమె గారీతపం 

బొనర్చిన అంచాభవానీ దేవస్థానము కలదు, 

ఖాన్లూమువురము పి త్తివర్హక కము వి శేషముగ 

నడుచుచుండు తొన్ఫ,. (హైద రాబాదురాజ్యము, 

ఇండియా దేశము చూడుడు), 

బీర్ (బెంజ)-- వాణిజ్య సంబంధపరి భ" షా 

పదము, తనకడ నిల్వ లేనిసరకుల నమ్మి, ఆసరకు 

ధర తగ్గిపోవంగోరుచు, నందుకు వలయు స పయ 

తము “తాను చు (ధర తగి తగి నతటి తాను చౌక 

ధరకు. గొని అదివజకు తా నమ్మియుండిన 

పాచ్చుధరవలన లాభము. బడయ( దలచిన 

వర్తకుని 627 అనెదరు. అట్టివాని లెక్కకు 

‘Bear Account’ అందురు. 

బర్సు ఎండ్ బుల్పు 
Bulls}— న: “రక వ్యాపార సంబంధమునఃనకా 

రణముగ వర్తక పుసరకులధరల. బె చుటకుంగాని 

దిగందీయుటకు. గాని ధరలుపెరిగినవనియు, పడి 

పోయిన వనియు, ఇ శాసన సాగించి గడ 

విడలుచేయుచుండువారి కీపేరు పరిహాసాస్పద 

ముగ వాడుచున్నారు, 

వీర్ ఎండ్ బెల్ (Bear & Bell)— 

గుంపులుగుంపులుగా నుండు పశువులు, మేకలు, 

గొడ్రైలు మొదలగుజంతువుల గుంవులలో పెద్ద 

దానిమెడకు గంటకట్ట, అశ్రబ్బ్దమువలన తక్కిన 

వాట్లను విడిపోకుండ కల్సి 'యుంతురు, అట్టు 

కట్టుటకు అర్థ కాలమున ‘bell weather’ 

ప్ర. పరు బకరిద్యారా. వారివారింగూర్సి పని 

చేయించుట కీఉ కీని వాడుచున్నారు. 

వీహర (విహార) దేశము  ౪ది 
తొలింటిమ గధ దేశము. బిటీషుఇండియాలోనిది. 
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ఫలవంతేముగు దేశము. జన చాహుళ్యము కలది. 

రాజమ హల్ప్చర్వతీములు; నైరృతిదిశ గావ్యా వించి 

యున్నవి, గంగానది చేశముగుండా (ప్రవహించు 

నది, ఉత్తరమున హిమాలయమునుండి గండకి 

నదియు దథీణముమండి శోణభద౦యు, కర్మ 

నాశానదియు గంగయందు సంగమించు నుప 

నదులు. గోదుములు, ధాన్యము, జొన్నలు, బా a 

పెరగుచున్న వి. సలమందు వేయంబడుచున్న డి. 

నూలుబట్టల నేత నిస్తారము చేయ(బడుచున్న ది. 

హిందువులు హీందీ భావను, మహామ్ముదీయు. 

లురుదు భాషను నూట్లాదు చుందురు. కొందజు' 

బంగాళీలును కంట. మేలున' ను స్మరన్ గురు. 

వసించు చున్నారని శెక్టింపం బడినది, జన 

చాహుళ్యముగల దేశము. భరత ేళ మంత 

టిలో నిది యెక్కువ జమలుగల బేశనుని చెప్పం 

బడినది, ఇందు భొగల్నూరుడివిజను, పాట్నా 

డివిజను అని శెందు డివిజనులు కలను, భాగ 

భ్ గలా రుజిల్తా, మాం: 

ఘీరుజిల్లా వ వమ కాల్ల జిల్లా, పూర్తి యాజిల్తా, సలా 

ల్పరగ ణాజిల్లా. "అదును, పొట్నా డివిజనునందు 

వాట్నాజిల్లా, గడల సహాబాదుజిల్లా,. 

దశల, ముజ ఫర్నూరుజిల్లా, నా రాస్టిల్లా,. 

చంపారన్థిల్లా లేకును. కలవు. ఇందు ర్క వెం 
౧౮౭౬లో మాల్లా బంగాళమునుండి బిహార 

మునకు చేర్చబడి నది. ఇది చాల చిన్న దియగు. 
టయ గాక జనాభా వాల తక్క_వగాలలదిం. 

సంతాల్సరగ ణా చాల వె శాల్టుముకల కొండల. 

చేశము. సారాన్ నందు జను లధకము: మెలు.. 

నకు ౮౭౦మండి నివసించుచున్నారు. తర్వాత 

జెప్పందగినది పర మండలము. ఇందు 

జనాభా యొక్క-వ, . 

పాట్నా (తొల్లింటి పాటలివుకిము 3 3) ముఖ్య 

పట్టణము: ఇది గంగాతీర పరిసరముల నున్న 

బంకిపూర్ సివిల్ స్రేషను ది నపూరమిలిటరీ స్టేషను 



చ్పోర (విహార) చేకశము 

లు గల దైెయున్నది. గయ గొప్పవి మే తము. 

ఇది ఫల్లుణీనదీతీరము, ఈపరీసరములనే యున్న 

బు గః బోధివృ కము కంద భు భగచా 

Sse డే న తౌవు, బౌద్గులపుణ్య కే త్రము, 

బీహోరుపురమునుండి యె చేశమున వ పేరుగల్లినది. 
అది యొకపంకు పథానస్థానమె యుండిన 

"తాన, భాగల్చూరు గంగాతీరమం దున్న 
పట్టణము, మ ఇట గంగానది యేడు 

మెగ వ నున్నది. మాంఘీకుపురము 

(కొెల్లింటి మోదగిరి కడు ల లయ 

గంగాతీరము, ఇట బలమైన దుర్గము కలదు. 

పశ్చిమ తీరుహూూమే లో ముజఫరు 

పూరు పెద్దపట్టణము. తూర్పుతికుహూతు నందు 

దళ్భాంగవురము పెద్దది, ఇది జమిాందారీ సం 

న వ వం స్ 

త్తు సుపిసేద్ధము' తిరుసూతు పొంతేము 

తొల్లింటి ప తనన ఇట సీలిమం 
దధిశముగ ల చేయంబడు చున్న ది. అరా లేక 

ఆ రాపుగము (తల్లింటి ఏకచ కపురము) పష 

బాదుజిల్లాయందు పృథా నపట్టణము, ans 

పురము (౮ ల్లింటి వాక్సారపురము) గొప్ప 

టు జరిగిన తావు, అదికాలమున వామ 

స్య తారస్థలము, సనమ పులా 

మిట నే యుండెను, (ఇకా 

యా శ్రమ 

నరుయుద్ధము | కకక 

౧౭౬౮.) నారన్మండలనున చువా ప్రధాన 

పురము, సం ప 

మాల్లాజిల్లాయందు మాల్దా ముఖ్యపట్ట 

ణము, చజిల్లాయం టే తొల్లి బంగాళ జేశమున 

రాజధానిగ క గారీవురము పాడు కలదు. 

ఇది గంగాతీరమున నున్నది. సంతాల్పరగణా 
లందు ముఖ్య పట్టణము రాజమహల్పురను, ఇట 

ఈ భ్రింటి రాజనుహల్ భవనము పాడై ఉన్నది 

ఇట నివాసపుసజలు సంతాలుజాతివారును, 

పహోరీజాతీవారును నె యున్నారు పహారీలు 

దొ సిడబాతే తెగ యనెదరు, 

2146 బుక్కు ey బుక్కు డెట్సు 

ప్రీఛ్--(తీరములు చూడుడు). 

బుంచేలుఖండము--- (యజాభు క్రిదే 
వము చూడుండు.) 

బుందెల్టండ్ సంస్థానములు- సెంటి 
లిండియా ఏజస్పీలోని బిటీషురతీ తస రను 

లలో నొకటి, బుంచేలారాజపుతుిల శకము. 

ఇం దిప్పుడు చాల భాగము బిటీమఇండియాలో 

చేరిపోయి, తక్కి-నది 3౫ చిన్న చిన్న సంస్థానము 

లుగను, జాగేర్దుగను నున్నది. ముఖ్యములై 

నవీ కావు. బుం'దేలా రాజులకు యు లీచే 

శ్రము న్మాకమించుట నీపే రందినదందురు. 

(+ సరః (టలిండియా ఏజస్స నలా నమకం 

ుం'చేట్థుడను చూడుడు). 

బుందేల్లండి భాష హిందీభాస చతు 
రధములు చూడు(డు.) 

బుకో వియా-(ఆస్ట్రియా దేశము చూ.) 

బుక్ క్ర్డిట్సు( లేక బుక్కు ర్రెడిట్లు) 
 బుక్కుడెట్పుూలనాణిజ్యసంబంధవరిభాహా 

Credits- వకవ రకుని 

కాతొకు Fo ఇ్రగరమెన తాన్రల చెలింప 

బజీనకతన, ఆతని Credit (అష్పుఈయందగు 

విలువమొ శ్రమ నకు 

అనయా ఇతరతావులనుండి ప ల్యేకముగసొమ్ము 

'తెప్పించంబడి ఇచటవేరుగ జను ఈయయిడ 
నక్క_రజ లేని 'బాంకివర్పాటు, 

Book debts- దీనిని ‘Book debits’ 

అనియు నందురు. ఒకవర్హకుని పేర (శాతాకు) 

ఇతరమగు తాన్ఫల కర్చునాాయంబడినకతన, 

అతని Credit (అప్పు ఈయ:దగు విలువ 

మొత్తము) నుండీ దానిని తగ్గించుట, అనగా 

ఇక్కడనుండి (దవ్యము (ప ల్యేకముగ తీసికొన 

పదములు. Book 

దానిని గలుఫుట, 

బడి, ఇతరతాన్సల చెలింపంబడుటక మాటుగా 
+ య 

జరుపంబడు బౌంకిఏ రాటు. 



.బుడుబుడుక్క్_-ల కులము 

బుడుబుడుక)_లకులము -- ఏరిన 
శకున పయులనియు. బిలిచెదరు. ఏరింగూర్చి 

తెలుపు గంథములు లేకున్నను, వరియం దనుళు 

తముగ జూపశపరంపరచే పోషింపంబడుచున్న వరి 

జాతిశథన మిట్లున్న ది, వీరిని సృష్టించినది సదా 
౧ ర్తి 

శివ్రండు, ఆ బేవునిళ క్షికి అంబాభవానీ యని 
= «9 అధ అ పేరు. ఏరిసృష్టీ కాలము అపరాహ్లాత్చూర్వ మని 

యదరు, అటు సృ్టీంపంబడినవాండే మూలపు 
య 6. 

రుముండు, ఈతనిసంతతినానే బుడుబుడుక్క_లకు 

లము వారు. అంబాభవాని అతనికి పసన్ను రాలై 

“వశ్సాఇది సదాశివుని వాద్యపరికరమగుడక్కి.. 

దీనిని సీవువాయించుచుండిన నీకు తి) కాలజ్ఞా 
క 

నము గల్లుచుండును. అది నీకు వృ త్రియగు( 

గాకిఅని దీవించెను. నాడాదిగ నాఠనిసంతశతి 

వారంబా భవానిని గొల్బుకొనుచు అతీతానా 

బుడ్డ రారరచెట్టు- లా. Cardiosper- 

mum halicacabum తంగ Heart 68 

దీనింగూర్చి సరిగా తెలియశరాకున్నది, దీని 

సమూలకషాయము గాన్మి వేరు లేక ఆకలరస 

కహాయములు గాని విరేచనము చేసి కామిల, 

మూ,త్రదోషము, ర_క్షపెక్ళము, శుయరోగము 

నడంచు ననియు, ఆకునందు వ్యణములుమాన్ను 

టయు మేహవాతపునొప్పుల నడంచుటయు 

పెత్యె సంబంధ మగు దద్దుర్తను మాన్సుటయు 

గుణములు, 

బుధనకులగో త్రము - ఆర్యవైళ్యుల 
౧౦-9 గొ తంములలో నొకటి, ((వెశ్ళగోత 

ములు చూడుడు, బుధనకుల (బుద్దికుల-బుద్ది) . థి. థి 
గో తము: ఏకౌరేయ (=) గో తము, సరసు 

| యె న. లి 
తగోత్యము. బోధాయనస్క బుధగణము, భౌర్ష 

వరి, ఆప సంబయజుశ్శొఖ,, పృమాణ్యగంథ 
యె — 0 

మాద్య పీవరఖండ సమా నగోతగములు, భర్ష 

వస, బౌదాయనస్క నాగేశుంజు చేవత. కమ స 

2147 బుధవారము 

లాంబ భార్య. తపస్థానము కనక్షాది,.తటాకము 

నాశికాంబుధి, జపము లత, దీపములు. 2౯. 

నేతిసంఖ్య 2౯ గోదానము, నిమ్మపండ్లు వర్ల 

సీయము. 

బుధరుక్సుకులగో త్రము - అర్య 
వైశ్యుల ౧౦-9౨ గోత ములలో మ్ టి, (వెళ్ళే 

గోత్రములు చూడుడు.) బుభరుక్సుకుల(బుధరు. 

బుధరుకుల) గోత్రము. ఏకా గేయ (3౮) 

గోత్రము, సంస్కాతేగో తము, సౌపర్షస సుపర్ష 

గణము, బోధాయనర్షి, ఆపస్తంబ యజుశ్ళాఖ. 

పృమాణగంథమాద్య ప సమాన 

గోత్రము బోధాయనస, బి హ్మెళుండు దేవత. 

మరాంట రః  మేరుపరంతము తపసా 

sta న. య. జపము i 

వేలు. దీపములు ౫౦+ నె త్రసంఖ్య ౨౬. భూమి 

దానము. శీవమలి వర్ణ నీయము. 

బుధవారవు (Wednesday)-— ఇది 
చంద్ర గహముయొక్క- సుతుండగు బుధుని పేరం 

బర(గువారము, నాల్లవ దినము. 

స్కా-ండి నేవియా ద్విపకల్చ్పవాసుల ప్రధాన 

"దెవమగు ‘Woden’ పేరం బరయు వారము. 

ఆయనను కొన్ని చెశములవారు “04౭n'అనియు 

ననుచుండిరి, ఆయనసుహృద్భావము, దయామ 

యత్వేము మొద లగు సుగుణములు కలవాండు, 

ఆయననివాసభవనమునకు ‘Valhalla’ యని 

చేరు. అది వెండీబంగారులతో. జేయంబడినది= 

ఆయనవేతులపె మాలకాప లుండుననియు, 

అవి లోక మంతయు సంచరించుచు వార్తల 

నాయనకః చెల్పుచుండుననియు( జెప్పంబడనది.. 

సాయుధపాణులై న యావను లాయనకొ 

ల్వున వేచియుందురు. వీరికి ‘Valkyries? 

అనిపేరు, వీరు యుదనిహతులగువిరుల నాయన 

కడకుం గొంపోవుచుందురు, ఆ దేవుడును వారిని 

బహూశరించుచ్చు విం దొసంగుచుండును. ఇై 



బుధుండు 

అయన బద్దకములేక పనిచేయువారు, శిద్ధ గం 

జచదువుళొనువారు నగు బాలురను రాంబంచి విం 

దొసంగు చుండును. జనులను పనిచేయుండని 

"హాచ్చరించుచుండు దై వ మోత (డే, 

బై బిలునందు బుధవారమున ఆరిన నేల, 

(భూమి సముద్యములు, నృత జాతులు, గడ్డ 

జాతులు సృష్టిం బడినబుల శెప్పయడినది. 

బుధుడు — నవగవాములలో నక 

గ్యహను, బుధునకు తండ చందు(గు తల్లీ 

కోమారుండు వృురూరవళ్చక"న రి, బుధునిసంతతి 
వ.తి త్రీయులను చంద“వంశమువారందురు. 

బుధోదరిగో తము- (అగ _సృతపగణము 
షష 

బుద్ధగయ-- సీహోకములోని గయజిల్లా, 

గయను నా చక్క-సిబౌటను anos 

మనసుల 5నక్లై ప్ర! 

చెచేఐ బయమును,ఆయ న 

య. [ క 

క యనుకూలింప లేదు, 

వె. ౬.౨౯ దీనిని దర్శించి 

యానువా" టే మూ 

య దిటు (నాసిక్ నెను. 

“బుదభగవనానుండాదికొలమున (బోధివృతవేము 
గు 

ప. జానవంతు. డగు వ. గాకుండ్న. 

తీట " బోద్ధిసత్యుండై అ తట్ 

బుద్ధుండగు తలంపు గలిగి, ఫాగ్యాదిపర్యతము 

re నాపర్యత దేవత ఆయనను నిరుక్సాహ 

పజచి వారించెను. ఆయన అటనుండి నైర్భతి 

క రణమా 

దిశగా ఆ పర్వతమునుండి దిగిపోవ్రచుండెను. 
సగముదూరము.. దిగువజ కొక గుహ కన్సింప 

2148 బుదగయ 
య 

నం దలసి కూద్చం డెను, కాని మజీయొళ అధి 

దేవత అదియుం దగినతావు కాదనిన ధ్వని 

యాయనకు వీన్సించెను. తా నెటకుం బోనగు 
నని తూ టో దిన తుండు ప్ర న్నింప్క 

నాధ్యని “యింకను నెర్భతిదిశ కే ఒళవీప్పల 

( రావృవృతమువజప జను” మని చెప్పెను. 

కాని యాగుహయందు వసించుచున్న ca 

గము (ముసలీ పాము) ఖన్న తదోంప, “స్వామా! 

యోగుహా పరిశుభ్ర మైనది. లోకు లుదరియం 

దును న్యాపీంపం జేయ(దగిన మోకనికర మును 

నాయం దించుక వ్యాపింపం బేసి, పవిత్సవంత 

మగు భవద్యాంఛాసపూ ౨ ఇటనే గాంపితురు 

గాకియని వేయకొన మెచ్చి యామహో 

కుడు తనవీడ నట మంచి తానునడుచుచుం 

భో బోధివృవీము. జేశెను దా నిక) ద 

తపంబొనరించి వ కాయేన అ 

అదయె నాభోిన్న మీము, 

ఆదినుండిన సోః ధెన్చ' వీ మె ఇది యని శు 

లఅనుచున్నారు. పు క బోసిన సంతతీవృవీ 

మ నెదరు. ఇసండు దానికొమ్మలనుండి పాలీ 

భాషలో (నాయంబజనమం క we 

మొదలగునవి చే” లాకుచు ఎగురుచు స 

దీని 

కొమ్మనే అక్ కచకవ ర్లీకొమరిత సంఘమిత) 

యనునామె సింహళమునకు. గొంపోమె నంట, 

బోధివృమీముకడనుండి దచేణముగా చుట్టు 

దిరిగి యేగిన బుద్దవిహారసలము కలదు, అది 

యేంబదియడుగులపొడవు*ల తిన్నని ప “జేళ్ళము,. 

ఇంద్యుజానవంతు6 డే నవిదస బుద భగనానుం 

డేడుదినము లొళకడ నుండీ, రెండవకడవజకు 

నటునిటు పచారు చేయుచు, 'యోచించుకొను 

అందు కొన్ని es 

చుండెనని. మహావంగమునందు చెప్పబడినది. 

ఇం దాయన అప్పటప్పట నిలచిన తావులు, 

పాదములయానవాళ్ళు శాళ్ళపై చితింపయడి 



బుద్ధగయా సేవను ల 

యున్నవి, ఇది భూమి-పె నాల్లడుగులమెతు న 

నెక్కు_వ వెడల్సు లేశ నంబదియడ కుగులపొడవ్ర 

గల రాతీపనిదిమ్మ యని చెప్పవలెను. ఈపవిత) 

సలి బుద చేవాలయమున కు _శ్రరదిథ గానున్న ది. 
జీవాల అ నూటయటువదియడుగుల యెత్తు 

గలది, ఇందుంగల యొకశాసనముమేర కీది 

౨౯౯ సంవత్సరమున Wr పున 

ర్నిర్మాణ 'మొనర్చినటుల తెలిసెడిని, ఇది బరా 

భావలోనున్న శాసనము. ఇది యేశకమో 

తెలియదు, కాని 8. 
'అమరు(డనువిపు% డీచేవాలయము వుసరుద్ధ 

రించెననియు నదివటు కఠోకనిర్శితముగు జీవసే 
ముండేననియు( జెప్పంబడినది. 

రి, వె* ౧౮౮౦ సంవత్పరమునుంగీ జ 

బది వెలరూప్యముల వ. ల 

న చేయబడినది, లో os to 

సరంజిపూత పూయయిడిన Moise 

నె. అజివశ తొబ్దమున 

ఎల్ బ్ర 

a ల కైబుదు. అది బన్మావారి న్య యమున 

నపసంజి పూయంబడిన దందుకు. అక్ క్ కనిర్మిత 

విహారమును జుటియుండు శా ఏనాసవుపని 
లు 

తనమెనది; చూడం దగినది. 
(bn 

బుద్దగయా స్థషను- మార్గ్షమున(గల 
అ నాలుగు గుహుూబ 

పురా 

Ss తల 

నకోకచ కవరి 

మంఖాలిపు శ తగోశాలుని సిద్ధాంత ప్రవ 

లంట, ఇటంగల నాగార్జున పర్వతముపై న నున్న 

మూ:డుగుహాలను అశోభనివమువుయ దశ 

థుండు అజీవకబొదుల కొసం7న(ట. నాగార్జున 

పర్గతేమున కొన్ని శిలాశాసనములు గానవచ్చె 

డిని, అందు కొన్ని దశరథునివి గలవు, 
ప బౌద్దతెతములలో ముఖ్య 

ములు బోధివృతేమును, బు బుద్ధ దేవాలయమును, 

, ప న. బుదుండె నపీదప నాబుద్ద భగ 

"oe పచారుచేసిన మార్గమును బోధినృ తు 

అజీనకశౌదు? కచ్చ నంట వీర 

నో మతబోేధకు 

149 . న దంతము 

ముక్రింద _ తొలింటికాలముననుండ నద్దానిపె 
వ భగవానుండు కూర్చుండి తపమొనర్చుచుం , 

డీన గుండపు శీలాఫలకమును, (కది యిస్సుడు 

భాగీశ్షర చేవాలయపుముందుగదియం దుంచం 

బడీయున్నది.)వజ పాణిబోధిసత్వ వి గహమును 

తాళా చేని చేవాలయమును (తారాచేవి పద్మ 

పాణేబోధి సత్వుని పః గహమేయని Et wy 

తలంచుచున్నారు. ) న బుద్ధ భగవానుని దేవాల 

యము వాల గొప్పది. 

ఈ దేవస్థానము పీందూమ హంతు పరి పొల 

నయం దున్న ది ఆయన అటనేగల వేశొకమ 

ఠమున వసించుచుండును, కవ, పదునెన్మిదవ 

క తాబ్బ పారంభకాలమున మహా దేవమహంతు, 
అమఠమును నిర్శించినటుల అందొక ఫాసనము 

కలదు, 

క్రీ. వె. ర౦ళ సంవత్సరమున ఫాహియాన్, 

బుద్ద గయను దర్శించుతటి, బౌద్దులచే వదలివే 

యంబ£౬ వ మ గనుంగొ నెనుం 

దప ౯ వె. ౬౩౭ సంవతృరమున హ్యూన 

త్బ్యాంగు దర్శించుళేటీ బలవ త్తనమగు హిందూ 

పట్టణముగన్సు బలమగు రత ణమునుగల్లి య జే 

యము రమారమి యొ కేసంతతినారగు వేయి బౌ 

హ్మాణకుటుంబము అట నివసించుచుండుట వివ 

వూ 

రించను. ఆ వేయి బ్రాహ్మణ షటుంబములన 

గయావళీలని తోయెడిని, త్త 

బుద దంతము సింహళ ద్యీపమునందలి 

*ీండీవురమున ' “దాలదనమూలిగావాి యను వేళు 

గల పవిత త్రగ్భహమున నొక గొప్పవిలువగల 

జేటికయందు భదపజుపం బడినది. దీని నాంగ్గ 

శరీర శాస్త్రవిదులు [1810 Canine Tooth’? 
అమచుందురు, ఈ దంతము లెండున్న రఅంగు 

శముల పొడన్ర కలది గాన నిది మానవశరీర 

సంబంధము గాదనియు, కృతక మనియు, 

లనుచుండురు గాని 



బుద నీలకంఠ చేవసానము 
థ్ థి 

బౌదులు బుద్ద భగవానునితో సంబంధగెారవము 

నను, బౌచేశరులు “Oldest historical 

76166 of the world” అని గారవమునను 

దీనిని సంభావించుచున్నారు. దీని నేకుట "కేండీ 

పురమునం దూశేగించుచుందురు. ఈయూ గే 

గింపుటుత్పనమున దీనిని భద ౧పటిచు నధికారు 

లగు శేండీపముఖులు గూడ నుందురు. వారికి 

స్వ చేశ భాషయందు రతమాహో ల్మేయు లనియె 

దరు (Candian chief). శకెడీప్రరము బౌద్ధ 

నమ యున్నది. ఇట పెక్కు త కశ 

శాలలు గలను, _ యాతా స్థలమును 

World’s show place” గను చెప్పం 

బడినది. ఇటనొ క సరస్సుకలదు. మహాోవళి గంగ 
యనంబడు జల పవిత్స నడి యిటకు 

సమాపము. 

బుద్దనిలకం ఠ దేవస్థానము — 9ది 
"నేపాల చేశమునందు హీమవన్నగముపై నున్న 

దేవస్థానము. E.B.S.R. నెక్చాల్పంధియందు 

దిగి నేపాల __ ఇహము వారి చిన్న యినుప 

దారిచాటచె నరిగి భీమ్ వేడి మీదుగా చంద 

కోసలోవమార్షముగుండా టం. నగవమున 

కరుగు మార్షమునందు, చంద కోనలోవ శనతి 

దూరము నమార్షము నంటియున్న దేవస్థానము. 

ఈ, (పాంతేమున శేసిసిద్ద సట్టణమును “శేక్షంట 

స యింతదూరమని చెప్ప సీలుళేదు. కొండల 

న తంల ఇ కొండ లెక్కు_ట 

దిగుటలతో దూరమును వివరింప వీలు లేక యుం 
టయు, దరినున్న (గానుములు బలహీనము లె 

సువ నములు గాక యుంటయు, నింతటితో 

వదలుట సమంజసము, దీనిని చేపాలమవహో రాజు 

గా రెప్పుడు దర్శింపంసాడనియాచారముకల ము 

విట వారికే వేలొక దేవస్థాన మేకృజచి 
యున్నారు, 

నేపాల దేశ భాషయందుపర మేళ్వరుని నారా. 
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యణ శబ్బముచే వాడుట సర్వసాధారణ మే, 

అనగా విష్ణువారమ్య మసి యిట క 

గాదు. చేవుండు అనుతజీ నెవ్యరికెనను పరమే 

శ్వరుని J మగునటుల, నారాయణ శబ్దము 

ఎవ్వ నై నను పర మేశ్యరున కే ఈ బేశమున వాడు 

చుందురు, అకు ఇచటి నీలకంఠ చేవుని నారా 

యణుం డనుచుందురు. కాని,యిది నివచేవస్థాన 

మని యెబుంగునది, ఇది శ్రయనవని గహము గాని 

నీవలింగము కాదు, 

సముద మథ నముననుద్భవించిన హాలాహాల 

మును భవీంచి కంఠమం దుంచుకొనిన పర 

మేశ(రుండగుశివుని శయసించినవి గహ మొక 

చిన్నజలపండముప్రక్క నుండి జలకుండము 

లోనికి వ్యావీంచి యున్నది. ఆజలకుండమునకు 

“నీలకంఠ కుండ” మని చేరు. అందు పరుండిన 

సీలకం లేశ్యరుని నాల్లుమూాలలనున్న నాల్గుస్తం 

భము భొకప్పుడు వాటిపె నేరూపముననో 

నొకప్పు దుండియుండవలెననియు, అది మధ్య 

కాలమున ధ్వంసమైన దే మో యనియు స్ఫురిం 

చెడిని, విదాహము కలుగ, పర మేథ రుం డొ 

కొండపక్కగ తన తి శూలమును గుచ్చి 

మూండుజలధారలు గల్పించి, సర్ప (దావి యట 

కాజలధారలు పృవహించుచు పల్పమున కుండ 

మేర్చడ నందు ప ప నతు చటి 

నార నెదరు, అదిహిందూ బేవస్ట్థానమయ్యు బౌద్దు 

లగు నేపాలీయులపూజలుగూడ నందుచున్న ది. 

చెక్కం డట తేసంబు లొనరించుచుందురు.. 

చేవునినుదుట విభాతికేఖలు మూండు కలవు, 

గళము సిలవర్షము, శరీరమంతయు దెలుపు, 

రాకివిగహము. ఆపా') ,ంలేప సర్వత పబేశమునప 

“గోసాయిన్ తాన్: ' జలు స్థానము 

అని చేరు. 

దీనికి నకలుగ నేపాలభూపతులు పూజించు. 
విగిహముండు ప్ర చేశ మటకపం గొంతదూర. 



నా 

మున నున్నది. ఆతావునకు, నచ్చటి చేవ్చనకం 
గూడ “బాలాజీ యని వాడుకగలదు. బుదనీల 

“కంఠ స్వామి శయనవిగ్శపహూ మొక శకునవ 
శనపొలము దున్నుతజి సీవారసీమయంబే 
నేపాలజేశమున నాంగలికిం దగిలె ననియు, 
దానిని విని నేపాలచేశపు రాణా (పథాన 
సంత్) దానిం దీవ్వించి బయలుపజచి యట 

దేవస్థానము నేర్చజచె ననియు, నీపాగింతముల 
స ితీతి కలదు. చేవాలయమున తపం 

బొనర్భువారి మెల్లనిధ్యనులు, గువ్వలకూంతలు, 

వపావురముల గుబగుబలు, నితరపముల పాటలు 

“సదా యొకళపాటి యోంకారధ్యనిగ కలిసి 

'యేర్చడి సర్యకాలములందు వినంబకుచుంట 

వింతగ నుండును, ఇట కోతులు మెండుగ. 

గలవు, పరిసరముల జలవాతములు కొన్ని 

కలను. ప శు తావు. జన బొహుళ్య 

టా వ తపమున es మసివించునుః 

(చేసాల చెశము చూడుండు). 

బుద్ధధగవాను(డు--* మహాత్ముడు 
య. 5. న. తల్లిదండు' లిడిన పేరు 

గుండు, తేండి పేరు కద్ధోదనమహారాజు, 

రు మాయాదేవి. స వతిశల్లి పేరు గాతమి 

ఫీ త. మాయా దేవి 

న "పెంచెను 

(అ వ్య యనియు. బేరు కలదు. 

భార్య పె పేరు యశోధర. కుమారునిశేరు రాహు 

లుండుః వశ్వామితు) డమపండితునికడ విద్యా 

స్ 'మొనర్చినవాండు, తొల్లి ంటి యు త్తరకో 

సల దేశమున, కోపిణీనదీతీరముందు. కపిలవస్తు 

పురము రాజ ధా: నిగంగల యావా ంతసీమకతం డి 

యగుకుద్ధి దనమహారాజు పరిపాలకుండైయుం 

డెను. సర్వార్థసిద్ట సీదుండు యువరాజు, వీరు న సూర్య 

వంశవతియు a ఇమ్యాకసంతేతియందు 

గ తనవంక లనియు, శాక్య లని వంశ పరం 
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పరగ నామ మనియు. చెప్పబడి నన్ 

న 

బ్ 

మహర్షియ్యాశమ  మిశావున సుప్రసిద్ధమైన 
తా్నావె యుంట, నాయననుండి కపిలవస్తుపురము 

'వేరందెనంట ఇప్పు డానగరము పాడై ఇటుక 

దిబ్బలమయముగనై బెంగాల్ నార్తు వెస్ట్రన్ 

య. గోరక్ళూర్ (గోరత కపురము) నుండీ 

ఏ(బడినాలు మెళ్ళ దూరమున గల గార్ 

(శెయిళ్యే నే సేషనునుండి పడమరగా రెండు 

మైళ్ళదూరమునంగల చందోతలాను (సరస్సు) 

)రమునుండి భూయిలాళలాపు (సరస్సు) తీరము 

దనుక నుండినది, 9 వె. ౦౦ సంవతేరమున 

ఫాహీయానను చనాయాతికుం డితావ్రను 

దర్శించుకేజి పట్టణము వదలివేయ(బడి 

వాడగు నిరువదియిండును, కొందజు బౌద్ద 

భియువులునుమాతి) ముండిరని వాగసెను. విదపే 
౬౦లో హూ నత్స్యాంగు దర్శించుతటి పాడై 

సర్భళూన్యమై యుండెనని వాసియున్నాండు, 

న. గర్భమం దుండుతటేి, తల్లియగు 

మాయా చేప నదిశవ్యల నున్న తన వుట్తినిం టికి 

పురుటికింబోన్రచు మార్గమధ్యమున సుం కకక 

మున స సవమయ్య నంట. గాన లుంబిని 

వనమే ro నుని జ అట 

నిప్పుడు అశోక స్తంభమును, శాసనమును గ లవ్ఫం 

లుంబటీనివనము శ వీలవస్తుపుర ముండినతానునకం 

దూర్పుగా పదిమైళ్లదూరమున నున్నది, బరి 

జననము ము. ౫౬౭ అని యందురు, 

యువరాజగు సా TE మయొకనాంటి నిశిధ 

మున నిద% మేల్కా-ంచి లేచి తన చెలికొ(డగు 

సంతపని శా నెక్క-గుజమును 

పల సం కాని నధిష్టించి కొంతద వేగి, 

అనోమానదిని సజ్దము వైనుండియె కుప్పించి 

చాయ; (ఇప్పటి పడ్యానది) అవ్యలిమైడాన 

మున దిగి తానదివణకు ధరించియుండిన వస్త్ర 

ములందీసివై చి, సన్యాసివలెవ్యస్త్రముల ధరించి 

రప్పింపుమని 



బుద్దభగవానుడు 

శిఖాయజ్ఞాపఏీతములు దీస్నివె ALR సన్వాసో-స్ని? 

యని పల్కి. అనుచరులను గుజ్రమును చెనుకకుం 

బంవివెచె నంట, అసన్యాసన్వీకరణ స... 

తావిప్పుడు మాగ్దార్ (కెయిల్యే సై నుసరునకు 

నైరృతిదిశ గా రెండున్నర మైళ్ల దూరమున 
నున్నది. అతానవున నకోశచకివర్తి న్గూప 

నిర్మాణ మొన ర్వెనుగాని అది వాడె జైయున్నదిం 

"నర్జ్చి కడకు 

నక 

విదప నచేకతానుల తపంబొ 

గయానగరమునకుం గొంతదూరమున 

29 జ ణ్ బోధివృమేము (రావ ట్టు) ఏద తపంబొనర్చి, 

జానవంతు(డగు జ నంట, దీని 
ష్ణ 
నిప్పుడు బుడగ యనుచున్నారు. ఇట గొప్ప 

w= రా అచ 2 ధే si స్తు దేవాలయము నిర్శింపంబడ శం తు 

యున్నది, 

పటణమున వ్దుమై్ళే దూరముననున్న నార. 
లు క 0 | 

నాధ మనుతావున (ఇప్పటి సర్నాథ్) మొట్ట 

మొదట తనమతమును స. నంటు ఆ 

పి శీ ; సె 

య నెదరు. క 1 

కీలు విడచి వచ్చుటను జొదమతస్తులు భక్తితో 
య mp Ey ee 

మహానివ్య్మ_ మణ మనియు వాడుచున్నారు. 

విదప బుద భగవానుడు బనారస్ 
రు 

స న మ ణము న 

Sr శిష్య ల సంఖ్యాకులు గ 

నగుచుండిరి. రాజ్యాధిపతులు శిష్యు లై రిం 

మతావలంబపలలో గొప్పఏిడ్వాంసులు కల్లు 

శతేన మతేగంథములు సెక్కు_లు నాయం 

బడెను... ఏరు కుశినగర (ఇప్పటి కౌనీయా 

గానుము) కడ నిరాషణపదనుందిరి. ఈ కతాన్రన 

కొన్ని Sh నిర్శింపయబడినని, 

జనా! స్ పట్టణమునుండి నూటపదు నాజుమైళ్టు, 

పేరికాలము నాటిచర్యలు, "తావ్రులు లెక్క. లేక 

వాాయంబడీనవి, అవి ెక్కులు పోల్చండి నవి, 

జ్ర యన్నియు సీగంథమునకు మితిమోటీ 

యుంట వదలివేయంబడినవి, 
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ఇత్తావు 

బుద్ధోక్షసాం కేత పరి భౌ పౌపదము 

బుందవనము---బీహారములోని గయజి 
ట్ 

ల్లాలోని తపోవన మనంబడుతావున కు త్తరముగ 

నాజుమైళ దూరమున 'బుద్దేన ' అను వేరంబరంగు 
యష్ 

ప్రదేశము. 

అబుందణదానది--పంజాబునందలి లూఢియా: 

నాపురముపిక్క_ంబకి పవహించునదికి అరా 

నదియనివేరు. ఇందు వైతిమాసమున స్నాన 
యాల జరగున(ట. 

బంద్దాసున్ల మ. బొద్దానుస్న తు 

లుచూడుండు.) 

బుద్ది(మోవాసంతో వదుఃఖములుచూ, ఎ) 

బుద్ధ లేక బుద్దికులగ్ త్రముూబుధ 
నకుల న ) 

బుద్ది సప్త విధములు (సప్తవిధ 

బుద్దులు)--౧ ప త 

నాస క్తిగలబుద్ది, -9 న. 

నవలోశన స వష 

మనంబున నూహించు చేర్చుదేక్కువగాగలబుద్దె, 

యార్విక ట్రా 

లో ల నివ్భ్రో తిచేసికొను 

నిరు న్! గృహీతేబుద్ది- శ్రద్దగా వి ఏనుటయు. 

వినినచాసిని మటణువక గ 0 

oa Ww లొనర్పునాస క్రి క్రి గల్లన 

చ స్తై పం బోధించు చేర్చు గల్లియు,, 

సరల తన్ను ప్రన్నింపకుండునటుల తానే. 

స్పవ్షపఅుచుచు వివులముగ బోధథింప నేర్చుగలి 

గినబుది. 

డు టే జి బుద్ట్క్తసాంకెతపరిభా షాపదములు- 
బుద్ధ భగవానుని బోధనలనుండి సంపాదింప. 

బడీనవి శన పట్టను మాధ్యమిక, యోగా 

చార, సౌాతాం ంతీక, వెభామీక మ నాల్గు 

తెగలవారు గొరపించుచుందురు, ఇందు సవ 

. ట్ పరి భాహోపదములు: 

" నిరవది కలవ్రః | 



బుద్ధా క్షసాం కేతపరిభాహాపదములు 

౧ ఓఘుచతుప్వయము- ఓఘళు మన ప్రవాహ 

మని యర్థము, అవి ౧ కామోఘము, _౨భవో 

ఘము ౩ ద ర అవిద్యోఘము. 

బివి ఉ స్తీర్యములని(అనంగా ఏీట్టలోయబ వేసించి 

సరకుచేయక దాంటవలయు ననిబుద్ధ భగ వానుం 

డనియెను. కామము, సంసారము, దృష్ట; అవిద్య 

ఈ నాల్లును జలపవాహము వల నెడ తెగక 

నడుచుచుండునవి గాని, ఒకహద్దుతో నంతమగు 

నవి కావు, ఈనాల్లింటిని జయించినవానిని ఓీఘ 

-తీర్షుం డందురు, 

9 పృకోపతయము ౧ కాయప) 

పము- శరీరముచేయు హీంస్క, స్రేయము జార 

త్రము మొద లగుతప్పులు(పకోపశార్యములు). 

9 వాక్స్ పము - వాక్కు-చేయు మృపావా 

దము, పెళున్యవాదము, దూషణము, పరుష 

వాక్కులు మొదలగుతప్పులు, 3 మనఃపికో 

పము- అనంగా దుశ్చింతలని భావము. ఈ 

మూండింటిని జేయరాదని బుద్ధ భగవాను. 

డనియెను. 

3 కేశపంచకము- ౧ కామము, ౨ |కోధము 

3 అవివేకము, ౪ అహంకారము, ౫ గర్భము. 

ఈ యెదింటిని బౌపుకొనవలయునని బుద్ధభగ 

వాను. డనియెను. 

ర నాశ్యపంచకము- ౧ కామము ౨ జే 

మము, ౩ స్వకాయదృష్టి, ర విచికిత్స, ౫ న్టీం 

వితపగామర్శ. ఇవి అన్నర్షము అనియు, 

రూపుమాప  వలసినవనియుం బుద్ధభగవానుం 

డనియెను, 

ఫో పరిత్యాజ్యపంచకము-౧ రూపరాగము, 

౨ అరూపరాగము,9 గర్వము, ర్ర ట్ట 

ల! అవిద్య. ఈయెదింటిని సరిత్యజింపవలీయనని 

బతు చెప్పెను 

౬ సంగపంచళము-౧ రాగము, ౨ "ద్వేష 
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విచారము, ౩ 

బుద్ధోక సాం శేతపరిభా పొపదములు. 

ము, ౩ మోహము, ౮ గర్వము, ౫ దృష్టి, ఇవి 

సంగమము లనంబడును, 

౭ పితిబంధకపంచకము- ౧ కామము, ౨ 
(దోహము, ౩ స్త్యానము_ (సోమరితనము), 

ర గర్భయు క్రమగు చెడునడత్త ౫ సంశ్రయము.. 

ఈయెదు వ్యా ఘములవంటివనియు, ఇవి యున్న 

మార్లమున నడువ నెజచురీతిని పట్టవ 'నజువవలె 

ననియు సనా డనియెను. 

త్ సు Dy ద్ ఒకి ౨ స్మృతి, 

3 వీర్యము సమాధి,౫ సజ్జ. Wn మననము 

చేయు. డని ee డుప చేశిం చెను. 

౯ పిధా నధర్గు తేయము-౧ నీలము (పాప 

కార్యముల గావింప కుండుట, ౨ సమాధి, 

(వుణ్య కార్యా చరణము), 5 a (మనోనై ర 

ల్యము గలియుండుట ఇవి వొద్యలకు. తప్పని 

సియమములని బుద భగవాను6 డనియెను, 

౧౦ పంచశీలములు- ౧ అహిం సాలీలము,. 

9 అనృతమాడకుండట, 3 అద తడానాపరి. 

య. ర పరదారాగమన వర్దనశీ లము, 
గి సురా నవర్దన శీలము. ఏట్టకు సంచశిమాపథ 

ములని వేకు, అ బౌద్దులకు 'ముఖ్యశీలము లని 

సబ డనియెను. 

ga (లే రకరకా ద్యాద శాయ నములు 

(౧-౨). ఒక్సాక్కటి కామత్ఫేస్ట్య, భవ (సంనార్భ: 

తృష్ష, విభవతృవ్ట అని (తివిధములుగం దనరుచు. 
3౬ అగుచున్న వి. పెట్టకు (సోతస్పులని చేరు, 

( 

౧౨ సంబోధిస స్ప ప్పకము-౧ స్పృటి ౨ ధర్మ; 

వీర్యము, ర వీల ౫ (పశాంత్కి 

౬ సమాధి, ౭ ఉపేషవీ యను సయేడును హృద 

యమున నాటుకొని విశసించునటుల సరగ పయా 

త్నము oe సాల. డనియెను* 

౧౩ చతు రాక్య సత్యములు: వష 

(౧) దుక8ఖము- జగత్తు దుకిఖముయమనుట.. 

కరగ లూ 
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నకు జాతి జరా మరణములు కారణ ననుట, 
(3) దుఃఖనిరోధము- అక నిధులచే దుఃఖ 

మును నిరోధించుట నభ్యాస మొనర్చుట, 

(ఈ) మఃఖపిరోధగామినీ పతిపదము- దుఃఖ 

కారణములను పూ ర్రిగ నడంగదొప్టట నశింప. 

జేయుట, 

౧౪ ఆర్యాస్టాంగమాక్ల్షము-౧ సమ్యగ్గృష్టి, 

9 సమ్యుక్సంక ల్బము, ౨ సమ గ్వాక్కు-, 

సమ్యుక్కర్మము. ౫ సమ్యగ్గీవనము, ౬ సమ్య 

గ్య్యాయామము, శ్ సన్యుగ్యచారము, గ్రే 

'సమ్యుక్చరూధి, ఈ యెన్నిది యు 'ఆర్యాస్తాంగ 

మార్లము' లనియు, నివి బౌద్ద భిమ్ క ధర్మము 

అనియు, ఏట్ల నర వీత్రి నుంచకలయు 3 ననియు 

బుద్ధభగనానుం స. "దేశీంచెను. - 

౫ గళ్నతయము -  శరణతయము, 
౧ బుదభగనామంయ,_౨ ఆయన యుప దేశించిన 
బౌద్ద శమ Bo $2 09 ఈమూూా(టికి 

వత్స గయ మువప్రేకు we భః నరణం 

గచ్చామి" | (బుద్లు! నేరణు we 

9 “ధర్మం భరణ గ్ a స 

శరణు పొందుదమునా ను) 3 “సంఘ వరణ) 

గణా మి: హ్. సంఘమును శరణు పొందు 

చున్నాను) అని తాను సె మూడింటిని థర 

జొందుట శరణకెయ నుని బౌద్ద, గంధము 
Ty | 

లందు చెప్పంబడినది. 

౧౬ బంధతయము- ౧ ఆగామిబంధము, 

(భనిష్వ తరము, అనంగా ముందు తానొ 

శ 

(వెనుక తానొసర్చినపనులఫల మసి ss 

ఈమ: డును బ 'ధతయసుని I 

డనియెను, 

యవస్థలు), 
p శ 

౧౭ దశాచతుష్టయము-(అనుభవింపవలసిన 

బుద్ధోక్టసాం కేతపరిభాషాపదములు 

(౧) సోశాపన్న దశథ- (బననమరణపివా 
వహామునం బడియుండి, ఈ(దుకొనుచుండురీతిని 
పియత్న ము లొనక్పుచు, నిర్యాణము నందు 
లోపున ఏడుజన్మము లె త్రవబయునను నిబంధ 

(౮) సక దా గామిదవ్ట- (పీదప నాతండు 

మానవ్రలందుగాని "దేవతలందు. గాని వేళొళ్ల 

సారి జన్మింపవలయునను నిబంధనము),. 

(3) అనా గామిదశ-(విదప నాతే(డు బాహా 
we 

ణుంటె (అజ్ఞానిగ యొక జన్మము న తవలయు 

నమనిబంధనము .) 

(ర) అర్థ తవవ్ల (పేదప నాతండు నిర్వాణ 

పథమునకు( “కగ్గరగ గర ముర ంకుననం కు 

అ  తేదశ్రయని షు 

లని ey గు భిఘువ్రు నిర్యాణము 

చెందుటకు! hs మనుభవించు నసి 
థి 

భగ నాను డపియను, 

౧౮ చత్వారి స్ట త్రీ Po కృతే 

కర్మ సానములు పది, కళ కకక పది, 
~®P Cp 
ఉల వష ఇ, Siti జ గ న ఇష అనుస లక గానా నములు పది, జబ వాం 

క ఖత. ప ల 

గుం సంజాకిరుసాన మొకటి, న నరాశర్మ 
షా అథి ల్ థ్ 

సాన మొకటి 

థి 

౨ ధర్నామస్త (తీ ప 
నుస్టతి, 5 . ౬ 

స్నృి, ౭ మరణాా ఎస్మతి, రా కాయగ తామ 

స్మ ఎః ౯ అనాపాన (అనయా ఆణచ్బాస 

సీశ్రాగస స్స; ౧౦ ఆపశ్రమానుస్టతి, ఇ శ వని 

కర్శస్థాన 'ములలోని వనియు(వి విళుద ద్ధమార్గముల్సు, 

ఇందు మ భర్యానుస్నేతి, సంఘా 

సుస్మృతులు మూడు పథానము బసియు 

స తాము (అనుస్నృతి యను 

స్మరణము లేక జాపకము), 
ర్య 



బురదగుంటలోనిపంది వలె 

90 టలు సెక్కండు కలరనియు, వారికి 

తదాగతు పగలు 5 తత్త్వ వేత్తలు, జన 

చేవులు, బోధి సతులు, గురూ త్రములు, అ 

దేవులు అర్లతులు, ఆర్యులు, భగవానులు 

అనిపేర్ష గలవనియు. జెప్పంబడినవి, 

బురదగుంటలోనిపంది నలె-(ఆంధ 
లోకో $y. 

బురదలోని కుమ్మ రివురుగు వలె- 
కుమ్మరివురుగునకు బురదలో నున్నను బంక 
మన్నై నను అంటదు, (ఆంధిలోకో క్ర) 

బుళుక్ కగుణము జిహ్వకొరరుచి - 
(ఆంథగలోకో క్ల క్ర, ) 

బుబ్ఞికొకగుణము ముఖమునకొర 
రూపు-- (ఒక గుణమనియు ఒశరుచియనియు 

భవము.) (ఆంధ్యలోళో క్ర) 

బుల్ (Bull) సమ వాణిజ్య సంబంధ పర్ 

భాపూపదము. 

గలదనునిరీత ణచేసి వాటాలను కోని (లేక కాన 

కంటాక్టు చసికొని, అట్టు ధర లేచిన వీదప 

లాభముల6 బడయువ ర్తకుండు, ఈతని లెక్కలప 

‘Bull accounts’ అ నెదరు, 

బులొండ్ షహర్ — (కచ్చనగరము 

చూడు(డు.) 

బుల్ఫొగ్ కుక్క | ‘Bull dogy—- ఇది 

బిటీషు దేళవుకక్క యందురు. క. వె, ౧౮ 

శతాబ్దము వణుకు Bull fights యం దుప 

యోగపడుచుండుట నాసేరాయెన(ట. ఈ జాతి 

కుక్కలు కావలికి. బనికిరాసీ వందురు. బుజ్జి 

-ఇదదియు మూతి పొట్టిడియు గనుంట దీనిలతు. న 

ముంమ' ధర హాచ్చు అక 

ణము, 

ఈ భల కలపావి యల్వము నానాటికి చాల 

తగ్గిపోయినను తలపై చేయ్యివెచిన తప్పక కట 

చుట మామూలె నద (యట. 

2155 బూాందీపురము 

బుల్లర్ శాఖ క్ష త్రియులు--(పమార 
శాఖ త తియులు చూడు(డు.) . 

బుల్గియన్ (Bullion}— వెండి గాని 

బంగారము గాని వ రశ సందర్భమున "జేయ. 
బడు నాకారమునకు బుల్గీయ న్ అనుపేరు వాడు 

దురు. 

ఇటుకలయా కారముగ నొనర్చి నదిబుల్లియన్ 

అనంబడుచుండును. ఇది క లీళేని పరిళుద్ధమగు. 

లోహమిని తీలంప(బడుచున్న ది. 

నగలుగా గాని నాణెములుగాగాని వేయ. 

బడిన వెండీబంగారములను బులి యన్ అనరు. 

బులెటిం (Bulletin) —6థార్థమగు. 

వా కలను దెలుపుపతే, ముల కశేరు వాడుచు. 

న్నారు. Bridle Dispatch అని. 

భావము, ఇందు BUlla యనిన సిక్కాముద 

(Seal) క్ మః (పక టనీయవాగు యధా: 

న మని తాత్సర్యము 

బుషాహరుసంస్టానను --- పంజాబు 
లోని బిటీషురటీత సంస్థాన ములు 3౩ర లో 

నొకటి: సడ (శళధ్భ నేది దీనిగుండా నడు. 

చును. బుహాహీరు రాజధాని, ఇది కొండల 

రాజ్యము. _ 

బూందీవురము ఆ న 

నందలి బూందిసంస్థానపు పు రాజభానీఫ్రరము,. 

అబ్బీరునుండి నూజుమైనే దూరమునను కోటా 

నుండి ఇరువది మైల్ దూరమున నను. ఉనం! 

లోవయం దున్నది. ఆలోవకు ఒ శేమార్లముగ 

నున్న [es 'డుపర్వతేపంక్షులు సమిావించుమూలను. 

నాల్లువందలగజముల వెడలుప్రుగల. ప్ర "దేశమున. 

బూందిపట్టణమునుజుట్టిన దుర్గ ద్వారము (ఏనుం 

గుల దర్వాజా) నుండి (పారంభమై లోవలో 

పట్టణము కలదు. ఇచట పురమును జుట్టియున్న 

దుర్షద్యారము జేకుదనుక పట్టణమున్న జాడే 

కానరాదు. లోవను. జుట్టియున్న కొండ లవర్షు. 

సలు మహారణ్య మయములుగను, భయంకర 

సొండల. 



'బూందీవురము 

కూ రమృగ నివాసములుగను నుండుటచే రత. 

ణక యిట్టి తాన్రనం దాది నీదుర్లము నిర్భింప 

బడీయుండ నోవు. 

ఈ తావు (రెండుకొండల నడును దుర్లదాగర 

మున కెదుటనున్న ఒళపాటి బయలు ప బేశము) 

నకు చౌగాన్అని పేరు తొలింట నిలోవ 

యంతయు మెనాజాతీదొంగల వథమునం దుం 

నన. ( లేజదశిమి చూడుడు). పీకు దోడిడీ 

గాండురి, ఈ పాంతముల సనీకిభయ మధిశము, 

ఏవని జయించి చౌహో (చతుర్హ స్త శాఖ 

క తియ బలో Bs BD చె ప్ప 

బడిన భారవంశస్టుండగు రావుదేవ భూపతి 

ఈలోవనుండి వీరిని దటీమివైచి తనరాజ 

ధాని నించే ఏర్పజచుకొని పురమునుజుట్టి దుర్గ 
మును గట్టి జాని కొమైనాడాతి ప్యధాననాయ 

కుుడగు బుదీ యనువానిపే రిడెనంట, అం 

చొకకొండె నదివజ కేయుండీన కొ రాధుడ 

మను పర్యతిననదుర్గమును SST 

ముగ నమర్చి ఆక కండ ప్రక్క చేటవాలుప చే 

నమునందు దడిగువభండి ఒళటిక న్న్న వ్ 

ఎత్తుగనుండునట్లు ఏర్పజుపంబడీ ఉన సమతల ప్రదే 

శముల తనపాసాదని రాణ మొనర్స నోరి 

భీంచేను. తరువాతిమహా రాజులు సమతల ప దేశ 

ముల (Terrace) వెర్వేజు పా) సాదములు 

కట్ల నానాటికి మైనాదొొంగలతా రాఘడమున 

శించుమించుగా. చేకునంతటి దయ్యెను, బూందీ 

సభను ప 

ఎత్తున నున్నది. 

ఈనిర్మాత హారనంశపు వ్రజెవహథన్ర 

క్ర. వె. ౧౩౦౦ కాలమునాండంట. కొందు 

వదునాల్లనక్షకాజ్ఞవు మధ్య కాలమువజ కుండిన 

వాం డందురు. అగ్భరుచకి ర్రికాలమున పరిక్షి 

౧౫౫౪లో ఆయనతో సంధి నడీవెనంట 

ఒకప్పుడు రావుబుద్చింగ్ అను బూందీమహా 
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గందీసీ 

ఆాతనిలి గ 
అం ౫ 

రాజునకును జై పూర్ జయసింగుమహారాజు 

నకును గలహముగల్లి సంగరమున నోడి 

బూందిన్నపాలుండు తనకోటను పిడి పాజీపోయ 

నంట, పీదప నాతనిసుతుండగు ఉ మేద్చింగు 

నృపాలుండు తిరుగ ముట్టడించి ౧౭౪౯ లో 

బూందీ నాకమించెన(ట, వారిసంతేతి (హోర 

నంశపుతేత్రియు లే) నేటికిని పతులై 
యున్నారు. 

ఇచటి యాయుధశాల రాజపు తీ స్థానమున 

గొప్పది యందురు. చి తేశాల యొకటి ౧౭౪౮౮ 

లో ఉ మేద్శింగమహారాజునాండు కట్టబడి 

పురమునకు రెండుమైళ్ళ దూరము నందున షి 

"కారుబురుజుభవ నము (ఆభూపతి లయ 

ఫూల్ సాగరము, హీందోళీ (ఉయ్యెల) భవ 

నము, నవాల్ సింగుముహా రాజు తవ్వించిన 

నవాల్పాగరము, జై ల్సీంగు మహారాజు త్సవ్విం 

చిన జై క్పాగరము, నతవల్ జీ మహారాజ్ఞి 

కట్టించిన తూర్పుద్యారమున కవ్వలనున్న 

బావూరి యనంబడు దిగుడు బావి, ఉ మేద్శింగు 

మహారాజు పూజించిన గొప్ప అంజ నేయవిగి 

హాము నిచట జూడ (దగిన వింతలు, 

బూందీస సంస్థానము ఇండియా దేశ 
మందలి తో ఏజస్వీలళోని బ్రిటీషు 

రతేతీసంస్థానము లిరువదింటిలో నొకరాజపు త్ర 

సంగానముః (రాజపుటానావీజస్సీ చూడుడు) 

బూందీపురము రాజధాని. 

బూడావెస్టునగరము -- (హంగేరీ 
చేశమశూడుడు.) 

బూడిదలోపోసినపన్నీ రు — (ఆంధ 
లోకో Br 

బూతపిల్లిగడ్డ--9ద పూత మనంబడు 
నొకజాతి అడవిపిల్లి శరీరాంగ మనియు, ఇందు 

సువాసనగలదనియు నందురు. పసిబాలుర కర 

పట్టిన. పెష్కరోగములు, రొంపల్యు ్ట 



"బూాతుళబుంగ 

'జ్యరములు నివారించును. దీని సేవవలన అతి 

సారము, తలనొప్పి తాపమ్యు వాలము, 
“శెవ్మము తేగ్వునందురు. వీలలతలులు తమకడ 

దీనినితేప్పక యుంచుకొందురు. కొందు మంచి 

గందముతో నరగందీసీ మేనం బూసికొందు 

రని తెలియుచున్నది. 

బూతులబుంగ--- బుంగయనిన బుట్ట 

య ప్రసంగించుతేటీ ప 

(బూతు) మాటల నాడుచుండువానిని హేయ 
ముగ బూతులబుంగ యనుచుందురు. 

నిజముగ బుంగ మాతిముశాదు, 
బూ (భూ) శనగ- | 

బూరుగ (దూది) చెట్టు--లా. Bom- 
bax Malabaricum, Bombax Hepta- 

కాసి 

003114 ఆంగ Silk cotton tree. సం, 

చిరజీవి, నిర్ణంధపుప్పా, శాల్శలక, శాల్మలీ, 

ఆపూరణి, శంటకార్తీ కుక్కుటీ, కుకూటే, 

తూలిసీ తూలిఫలా, దీర్దాయు!, దురారోవాః 

(ముళ్ళబూరుగ), ఫ్చలా, వ్చ్చిలా, పూరణీ, 

బహువిర్భకః, మోచ్యా మోచనీ, మోభాఖ్య!, 

యమదుమః, ర క్రపుప్పా రకోత్సలః, శాల్లు 

లకక, శాల్మలీ, యు కొొందణు బఖూ జ 

యనియు వాొడిీరి, —™— 

బూరుగు చెట్టయందు ముండ్లుగ లవి, ముండ్లు 

| లేనివి యని రెండు భేదములు కలవు. ఈ రెండును 

శెల్లనిపూవులు పూచునది, _ ఎజ్జనిపూవులు 
పూచునది యని తిరుగ ద్వివిధము. ఏట్టలో 

సీమజాతి, చేశవాళీజాతి యనియు భేదములు 

కలవు చేశవాళీజాలిశెట్టు వలముగన్సు సీమ 

జాతి సన్నముగను ఎదుగును, ,ముండ్లుగ లజాలీ 

యు, తేలపూవ్రలు పూచుజాతియు నిందు సరన 
య అ 

మని ఆయు న్వేద వైద్యు' లందురు. బూరుగు చెట్ట 
రా, ౧౧ 

ముఖ్యోపయోగము బూరుగ దూదికొట శే. 

2157 బూరుగ (దూది) చెట్టు 

ఇది ప తిదూదికన్న బాల మె తీగ నుండును. 

కావ్రన సౌభ్యాభీలాములనే నెక్కువ యాదరణ 

మందుచు పజుపులు, దిండ్లు, తలగడలు మొద 

లగువాట్ట న నుంచయిడుచుందును. గాన . విలువ 

గల్లి యున్నవి, 

బూరుగ చెక్క_ రసకపాయములు వే(డియు, 

నించుక వైత్యము కేసి విశేచనబద్దము గల్లించి, 
మూతిం%మును వెడలించు ననియు, ఉబ్బు 

రోగము, గజ్జి జ్యరదోషము, నెత్తురుగడ్డలు, 
క్షపక్యము, ర _కచెవ్మము, వాతము, విసర్పి, 

హ్ నివారించు ననియు, , అలిమూత)ము 

నడంచు ననియు, శుక్ల వృద్ధి దేహఫుప్టి, గల్లించు 
ననియు జెప్పంబడ్నదిం గుప్పెడులా వె పూవులు 

పూయకుండి నతథి, లేశ చెట్టు వేజు ఇనుము 

తగులకుండం దీసి విజచి ముక్కలువేసి వీడ 
నెండించి గంధముకీసీ ఆరించి చూర్లముచేసి 

టికపంచదారతోం గల్పిలోని కిచ్చిన ధాతు 

పుష్టి చేసి మూతీముతో నింది/యముపడుట 

స్వప్న స్థల నరోగముల నద్భుతముగ నివారించి 

వ్రైత్యవి శేచనములు, ర క్రపరేచనములు ఆడి 

సికాక, ఒడలుమం టనివారించు ననిచెప్ప బడినది. 

బూరుగ వేజునకుం గం పెట్టి, కాటీననీరు పట్టి 

శై 

తీసి దానిని నేవించిన నించుక వాతముజేసి 

మూతిము నెక్క-వచేసి దేహపుస్టి, ఏర్య వృద్ధి 

నల్లించ్, శ్రీల ర క్షకసునురోగము, ర క్షశాన 

ర 'కదోవము, ర్ట వెత్ఫేము, వాపులు, సర్చిరో 

గము నివారించు. నని చెప్పబడినది, 

బూరుగ పూవులందు' వాతపపె పైత్యముల నివా 

రించి మేహాశాంతి గల్లించి గబా పహాణి కట్టుగుణము 

కల దనియు, కార ళు గవి 

శ్రీల కృసుమరో గము నివారించి మేహవాత 

ములు శమింపంజేసి ఏర్య వృద్ధి, ప ర్య పటుత్వము | 

ఫ్ర్న J గల్లించుగుణాము గలదనియు 

2 



బృందావనము 

య చూ 

బృందావనము హరాద్యానము -- 

మహ తట ఉద్యానవనములకుం చేరంది 

నది, అందు కృష్ణ రాజ సాగరముకొొటికు కావేరీ 

నది కడ్డముగ కుడి వెపున బెలగుల గ్రామము, 

ఎడమవైపున కన్నం బాడిగాముముల నడుమ 

నిర్మింపయిడిన జల _స్తంభననిర్భాణము (Dam) 

కత చే ఆనీటిసదుపాయమున నిర్మింపయిడీన 

బృందావనమౌాళా ద్యానవన 2 మా (ముని 

చెప్పనొప్పను. ఇది యెత్తగుతావు, “rE 

 అంతేరాయములుగ wre ge చేసి 

వాటియందు పూలమళ్టు(₹ lower Beds), 

ప రకములు. (Fountains), విగ 

అము అమర్చి యున్నారు, ఇట్టిత్ టల 

కాంగ్గమున Terraced వల. అ నెదరుం 

శారు లందు రంగురంగుల విద్యు ద్దీపక ళికలను 

'వెళ్వణుర ంగులకాంతులతో 

తెగురుచు, దీపావళియందురంగలు మాజుతజి 

తమజలమురంగులమాప్పల జూఫుచు, చూచు 

వారలకు వినోదమెగాక యచ్చెరువుగొ ల్పెడ్ని. 

ప్రధా నముఖద్వారమునుండే నాలు ఫరాం 

గులదూర మరిగిన కిందికి ళో యత 

దిగు సోవానపం క కి కలదు. కొంతే దిగి నతోడచే 

నోవానమౌార్షము  రెండుగ( జీలి ఇరుబెసలప 

దిగుతాను (నడుమ్శనందు కావేరీ (నదీజేవత 

డెవివిగవా మైదడుగులుయెత్తుగలది కలదు, 

అచ్దానిపాడములసుండి చిన్నజలధార లుద్భ 

కె"తానాజలము 
లు 

వించి, సన్న ముగ బాటుచు నొళవృ త్తకుండంబునం 
చేరుట ప్పదర్శింపం బడినది. అటక. గొంత 

దూరమున . నొక వ. 
యాన్వన నెందర్యవతీ యగు. నొక స్త్రీఏిగ వా 

మును, దానింజూచి భమశెందక నిలువుబడి 

యుండు విరాగివిగి వామును ప్రితివ్యింపలుడి 

నవి, పట్టరచయిత మైనూరురాజ్యనివాని యగు 

సిద్ధలింగ స్వామి యని యట చెక్క-లుడినది, శ్ర 

2158 బృందావనమెహూ ధ్యా నము 

| ఈఅంతరాయపుంబూ(దో (ట లన్ని ంటికి 

నిలువునను అడ్డమునను వూరితేజలమార్గములగు 
కాలువలు, సడుమనడుమ జలోద్ధ్భృతేయంతే) 

చిత్రములు, నడుచుటకు, విశాలములగు'బాటలు, 

ఇరుచెసల ఛాయానృవీములు, పక్కల పూల 

మళ్ళు, కూర్చుండుటకు అర్హ స్థలములళిలా వేది. 

కలు ముదలగునలంకారములు నిండియున్న వి, 

ఏటిపని యద్భుతమై తోంెడిని, 

రాతము చా కేరీతిని జలముల నెగురంగొట్టి 

జలోద్భృతేయంతే' ములవింతే రాత్రులందు రంగు 

లతో నినుముడించియుంట చూడందగిన చే కాని 

పా 

నాయ న కము గాదు. 

దీనిచక్క (ద నముంజూడ పెక్కు దేశముల నా 

రరుదెంచి. చూచిపోవ్రుచు మచ్చుకొనుచుంట 

నిది (ప్రపంచమున వింతలలో. జెప్పంద గియుండు 

నేమో యనివీంచెడిని, వచ్చినవారలసదుపా 

యమునకు వసలిగ్భహములు, హూాటళ్ళు, 

అంగడులు మొదలగు నేర్చాటులు కలను, 

మైసూరునుండ్ వచ్చు బాట నదియొడ్డున నే 

ముగియును, డాము నంటియె పెనుండీ ముందున 

కరుగుతేటీ నొకదెస నిర్బంధితజలములు, వేణ్ొక 

దెస మ? హూాద్యానాంతే రాయములు వింతే 

bc స డన తెవుటయందు. 

బయల్బడిన శీలాఫలకణాసన మమర్చంబడినది, 

దానిపోముఖ్య మేమియు లేపన్నను వి నె 

౧౭౮-౨-౧౭౯౯ ఈ రాజ్య మేలిన టిస్వుసులా 

నరా ణముల ప్రాముఖ్యము నెజంగీయుండెనని 

మా తేము తెలియగలదు. 

' భరత చేశపుడాములలో శెండవదిగ( జెప్ప 

బడిన యాజల సంభననిర్మాణము ౨౮౬౬ గజ 

ముల శెండడుగులపొడ వనియు ౧౮౦ అడు. 
గులమె త్తనియు. జెప్పంబడినది, ఇది ఆపిననీరు 
నదియం డేంబది చతురపుమైళ్ళ ప్రదేశమున 

స్ట నిలు? చున నియు అయ్యది ర౮౦౦౦ మిలీయనులః 



ఇృవాత్మ.థ 

'ఘనవ్రటడుగుల పరిమాణ మగుననియు లెక్కిం 

చియున్నారు. దీనినుండి 'వెల్వడు ముఖ్యవ్యన 

సాయకుల్య యగు ఇర్వినై; నాలు.౨౬ మెళ శ దనుక 

మెరకపల్లముల/సండా నడిచి, మెరళప చేళమగు 

మాండ్య తాలూకానంతటిని దడుపుచు దీసి, 
వేర్వేరుతావులనుండి ఏర్పడి, ౨౦౦మెళ పొడవు 
గల పి ల కాలువలు పెక్ట పొల ములకు బాజ, మొ త్త 

మున ౧౨౦౦౦౦ యకరములు తడుపుచు, 

చెబిక్కు వరి మొదలగుపంటల కగటయ గాక 

నదియందుదిగున 'నేంబదిమైళ  దూరమునసున్న 
నివస సముద జలపాత విద? వచ్చ క్షీ కిసానమున కధి 

శముగసీటి నొసంగుచు, తొలింటీ పదివేలక కన్న 

నింక నధికముగముప్పదియాటు వేల హార్పుపవరు 

శ్రీ నధికపణచుచున్న దని చెప్పంబడేనది. 

బృహత్క్మథ--౩ద గుణాఢ్యవర్శ యను 
వానినే పెశాచిలివీయందు నాయ(బడన ఒక 

యుద్గ్రింథము. నన్ గుణాథ్యున 

au యను నొక పమరు(డు శాపవిమో 
చసము నొంచెననియు, ప్రవ్నదంతుంక (వర 

ప గించి తనశాపము 

నుండీ విముక్తి కి జెందె ననియు, 

బృహత్కథను న. ౦థము 

మధ్యమునందు తనగం సంథమును వి వి న్యా 

మగ వళ a lef cc 
లీ 

న 
ON @ శన 

హారింపపందుటపను, ' అకణ్య టో OTD 

కమిని సగర శకముచే చేడులకుల గంక్షముగా 

ళావీలీవియందు వాసి; తనభటుల (పిశాచ 

రూవుల)చే అస్వృుడు తమ చేశ మును పాకవోంచు 

శొత బా హనునియొద కు 
ఏ 

జ అ ఆ ననితక Ah 9 

“యు 
లో 

చున్న 

ఆరాజు ha వీశాచలివీయందు నా 

భి OU గగ వి od మనుప్ణిర 

si A నుషగర 

బగుటచేకను, 

ee re తన యొద్దకు పంప 

బడుటచేశను, దానిని శృతినందుట క కనీ కరింపక 

నిరాకరించి యాభటులను పరిభవించె ననియు, 

2159 
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కణింగించి, 

జ oy | 
నే స్త యీ దార 
ల వ షన స 

పిశాచ 

వెంటనే. యన్నీ హూాతుిని శ్రా 

రా జిట్టు తానింత శమనొంది వాసన నుక . 
మును "తృణీకరించి త్ర న్న వమా నపజచుటకు 
స్వాభిమానపరుం డగు గుణాఢ్యుండు ' సహింప? 

జాలక, తా పజ ఆశాభంగము 

కలిగినవాంజె, డై,ఆగింథము నాశనము చేయుటకు 

నిశ్చయించి, కష్ట పడీ వోసీన గంధము నందుం 

గల మనమున గరథనిర్లోలనము చేయు 

టకు ముందు తనశిష్యుల కై నను వినివీ ంపవం యు 

నని యెంచి ఒకొ-కలక్షు గంధము చదు 

వుట పూరికాంగానే డాని నగ్నీలోం బడవె చి 

దగ్గముచేయుట క కారంభించె ననియు, తేక. డా 

గ్రంథము నట్టు చదువుచుండ:గా నాయరణ్య 

ముళోని పళుపమ్యాదులువచ్చి వినుచు, గంథము 

_ వినటయందలి యభికుచి చేపరవశత్వము నొంది, 

ఆహారవిహారములమాట మజచ్చి నిలున్రగ వాని 
చుట్టును నిలిచి తచేకచి_క్రముతో నాగథము 

వినును ననియు ఆగ౦ంథమునంచే చప్పండి 

యుశ్న ది* 

ఇట్లు కొన్ని దినములు గడ చెనంటం శొతవా 

వానునిశరీరమునం దస స్వస్థతేశ లిగి దినదినము నర 

సించివోన్రచుండె నంట. రాజ చె దులు 

వచ్చి రాజుగారిశరీరస్థితి పరిశీలించి యూయస్వ్య 

సతకుం గారణము సస న్ఫుగమాంసభకీ ణము 
థి న 

గాక మటిమొండు కాదని దృథము గాంజెవ్చీ 

రట. అంమపెని కాజుగారు తమకు మాంస 
య 

మున తె ధరర యిచ్చుకి రా ర తకులను “నావించి కస్ట బి మ 
ల్ ఖ్ అటి , 

మ్, గ మాంసమును పంవుటక కారణ మేమని 
& 

మారని ప్వాశ్నించి బెదరింప్క 

HENS) నిధన 

మంతిసామంతులతో సపరివారముశా బయలు 

నారు అరణ్యములో 
(జీ 

ఏంతేయు విన్న వించిరి. వెంటనే “రాజు 

"బేజి ఆసలమునకుంోయి చూడంగా గుణా 
(pp . ; ం 

థు స్ట డుతిన (గ్ ంథముచ వవియచ్చటిప పళుపత్ష్యూదు 

లకు వినికించుచు re పూ ర్రీమెన 

ాహుతిచేయు. 



చుండెను. స ప ష్ గరి త్ 

యన్నది. సస 
. బృహక్క-థ భూమియందు స్థాకింపవలయు 

నని యెంచి. తనయొద్దకు Fo nes 

పంపియుండి న గ్ఫోంథ మిదియీయని న. 

తనదోవమునకు. 
తికి శెపీంచియున్న అూదుక్ గ కరమున నర 

నాహానద _ర్హచరితమను దానిని శాత *హా 

నుండు గహ హంచెన(ట. వెంటనే గుణాఢుుండు 

శాపవిముకు ( డయ్యన(ట, 

ఈగాధయంద ల్రిసత్య మెట్టున్నను అ నేక 

ములగు ఫురాణగాధలతోడను, పొచీనకథల 

తోడను గూడిన కథానశములు సహ, స 

కము లీబ్బహత్క-థయందు. గలవు, ఈగ్భంథ 

మిటీవల పాశ్చాత్య భాషలలో, పధా నములయిన 

వాసిలోని భా పాంశరీకరింపబడుటయె యో 

| గంథోత్కబ్భష్టతీను ధువపజచుచున్న ది. పొచే 

నకవియగు కాళిదాసు మాళవికాగ్ని మికిము, 

పళ్చాత్తన్తుం డయి అప్ప 

రత్నా నళి “మొదలగునాటశ ముల యిళివృల్తే తము 

ప్రబ్బవ హత -థనుండియే సంగ హీంప( బడ నట్లు 

కొంత ముందిపరికోధకుల యభిపాాయము. సిందు 
చాదుకథకు బృహత్క_థయే 'పొతిపదికమని 

పావీనచరి, తపరిశో ధకులగువిల్పన్ ,మాలో్మ-మ్ 

"మొదలగువారు చెప్పుచున్నారు. 

- Sir John Malcolm, she celeber- 

ated historian of the past says; 

“Those who rank the highest am- 

ong the eastern nations for genius 

have employed theif 

works of fiction. and bse ah 
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do the moral 1 lessons they వ క్ 

బవాకథ 
found Curreney i in every nation of 

'దహీ హింపయబడినదనియు: భాడ నందే న world, for instance. రు The 

Katha Sarithsagar (Bruhatkadha) 

(2) The Vv ital Panchavimsati (బ్ర; 

The Simhasena Dvatrimsati @ 

The Suka Saptati. The first of 

these works is & translation 7 

Brihatkadha in the Pisachi Lan- 

guage and was translated for the 

amusement & instruction of Sri 

Harsha of Kashmir by the order 

of his grand mother Suryavati 

who became Sati in 1098 A. హం). 

కథా సరిత్చాగ రము నాల్లవసంపుటమునందు 

ఓడ పగిలివోంగా సముద ములో పడిపోయిన 

మయొకపురువుండు సుడిగుండములో పడినట్టున్కు 

అందునుండి యొక మట్టేయూడ(Th6 pendu- 

lous root of Ficus Indica) : పట్టుకొ ap 

సెక లేచినట్టును వర్తింపంబడియున్న ది, rope 

Odyssey XI1 సంపుటము 101, 104 పుట, 

లలో యూరిసస్ సుడిగుండమునుండిీ ప్రై కిగీరె 

Fig వృతు ముయొక శాఖను పట్టుకొని బయ 

టంుడీనట్టు వర్ణ ంప(ంబడి యున్నది, ఐరోపా 

ఖండ ప్ర శ్రిచట్టు (Fig tree) కొమ్మలకన్న 

వా డియా టేపు. ముట్టి చెట్టుయూడ లె తప్పించు 

కొనుటకు అధ SOR వది యిండీ 

యా చేశ్గపు మట్టీ చెశైగాని సిసిలిదీపమునందలి 
మెడ్ చట్టుగాదని చెప్పి విల్సన్ సండితుండు బృహ 

క్కథయొక్క పాచీనతను సి సిద్ధాంతీకరించెను.. 

a ఎదు. ఎ వాయండిన్ల యో 

గా. సంస్క న. | 




